


Už je zima, už je tu, 

v bielučičkom kožuchu. 

Už je zima, už je mráz, 

bielučké sú polia zas. 

 

Biele sú aj cestičky, 

aj na stromoch vetvičky....

 

 

 

      Milí žiaci, 

 

 

prichádza k vám 1. číslo nášho školského časopisu Školské oko. 

Nájdete si v ňom zaujímavé informácie zo života našej školy, 

oboznámite sa s vlastnou tvorbou svojich spolužiakov, zavítajú 

k vám na chvíľočku Vianoce.... 

Keďže sa blíži nový rok, prajeme všetkým, aby bol rok 2016 

šťastný, aby nikto nebol smutný a aby sme boli všetci veselí a 

zdraví!!!! 

Prajeme vám príjemné čítanie! 

 

  

                                    

                                                                             Redakčná rada 
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Vianočné zvyky a tradície na Slovensku  

Štedrý deň 24. 12.  

 Na Štedrý deň 24. decembra sa až do večera udržiaval pôst a čarovaním sa veštilo všetko, čo 

sa týkalo zdravia, úspechov, budúcej úrody i osobného života. Je predvečerom slávnosti 

Kristovho narodenia. Cudzia žena nesmela vstúpiť do domu, lebo by to znamenalo nešťastie a 

zlým znamením bolo, ak bolo potrebné niečo si požičať. Pôst sa končil, keď vyšla na oblohe 

prvá hviezda. 

 

Ľudia sa po celý tento deň snažili 

kontrolovať svoje konanie, pretože sa 

verilo, že kto ako prežije tento deň, tak 

bude žiť a robiť po celý budúci rok. Kto v 

tento deň ráno, ešte pred jedlom kýchol, 

mal sa dožiť vysokého veku. Črepy v tento 

deň predpovedali nešťastie v rodine. 

Rovnako sa v tento deň nesmela zavesiť 

opraná bielizeň, pretože sa verilo, že ten, 

komu patrí, čoskoro umrie. Ak gazdiná 

vlastnila sliepky, nesmela pri 

štedrovečernom stole obsluhovať, aby 

kvočky nevstávali z nevysedených vajec. 

Magická moc sa pripisovala vianočnému 

pečivu. Na Štedrý deň ešte pred svitaním 

piekli gazdiné vianočné pečivo. Podľa 

zaužívanej tradície muselo byť obradové 

pečivo hotové ešte pred východom slnka a 

čo bolo ešte dôležitejšie, gazdiné museli 

mať pečivo hotové ako dar pre koledníkov. 

Po vymiesení cesta na vianočné pečivo a 

chlieb si gazdiná poutierala ruky o ovocné 

stromy, aby na budúci rok dobre rodili. 

Často z upečeného pečiva vyhadzovali 

sliepkam, aby dobre znášali vajcia. 

Bývalo tiež zvykom piecť z vody a múky 

figúrky domácich a hospodárskych zvierat. 

Tie potom hospodár zavesil nad chliev, 

stajňu, kurník i psiu búdu, aby zvieratá v 

novom roku dobre prospievali. Táto obyčaj 

pretrváva do dnešnej doby v podobe 

vykrajovaného pečiva rôznych tvarov, 

ktoré poznáme všetci. 

Vo vianočných obradoch malo pečivo 

mimoriadny význam. Okrem chlebov, 

posúchov a opekancov sa na Vianoce 

piekli aj koláče z kysnutého cesta. 

Dostatok pečiva mal byť 



predzvesťou hojnej úrody v nastávajúcom 

roku. Na Štedrý večer sa mal každý najesť 

dosýta. Svedčí o tom aj frazeologické 

prirovnanie – najedol sa ako sedliak na 

Vianoce. Odísť od stola so žalúdkom 

nasýteným iba naoko značilo vystaviť 

rodinu nebezpečenstvu, že bude planý rok. 

Zo štedrovečerného stola sa nemohlo nič 

vyhodiť, odkladali sa aj odrobinky, ktoré 

vraj pomáhali, keď ochorel dobytok. 

Myslelo sa aj na statok v maštaliach a 

chlievoch. V tento deň mu patril lepší 

pokrm. Zvieratá zas na oplátku rozprávali 

ľudskou rečou. Kto mal trpezlivosť a ostal 

okolo polnoci v maštali, mohol sa vraj 

všeličo dozvedieť. Cez deň sa jedlo veľmi 

málo, a aj to len bezmäsité jedlá. V 

niektorých oblastiach bývalo zvykom jesť 

v tento deň iba koláče s mliekom. Vo 

vianočných zvykoch sa veľmi často 

vyžadoval prísny pôst. Trval až do chvíle, 

keď sa na oblohe ukázala prvá hviezda. Z 

dobových prameňov je známe, že už v 14. 

storočí sa tiež prestieral k sviatočnej večeri 

obrus, napriek tomu, že to inak nebolo 

vôbec bežné. Verilo sa, že mŕtvi predkovia 

môžu so živými zdieľať štedrovečernú 

večeru, preto sa pre nich tiež prestieralo. K 

tomuto zvyku sa tiež viazal zákaz 

zametania (aby sa nevymietli mŕtve duše z 

domu) a pradenia, navíjania a tkania (aby 

sa duchovia nepomstili na úrode ľanu). Na 

štedrý večer nesmel nikto sedieť oproti 

dverám do ulice, aby on alebo niekto z 

rodiny nezomrel. Nikto nesmel kýchnuť 

alebo na niekoho hlasno zavolať, aby si ho 

nenašla smrť. 

Na štedrovečernom stole mali byť všetky 

plodiny, ktoré sa na hospodárstve 

dopestovali. Z tradičných jedál sa 

konzumovali predovšetkým pečené a 

varené cestoviny, varený hrach, 

zriedkavejšie šošovica, ďalej kapustnica s 

hríbmi, polievka z repy a koreňovej 

zeleniny. Často sa varieval prívarok z 

hrušiek a zo sliviek. Nezabúdalo sa ani na 

kašu z prosa. Ryby, bez ktorých si väčšina 

ľudí nedokáže štedrovečerný jedálniček 

predstaviť, boli charakteristické najmä pre 

bohaté mestské obyvateľstvo. Na vidiek 

začali prenikať až začiatkom 20. storočia. 

Kosti z večere sa dávali na jeden tanier a 

zakopávali sa v ľanovom obrúsku pod 

jabloň. 

V katolíckych rodinách sa mäso mohlo jesť 

až po polnoci. V evanjelických obciach sa 

tento deň varievala kapustnica s klobásou a 

čerstvým či údeným bravčovým mäsom. V 

mnohých oblastiach bývala však aj 

štedrovečerná večera skromná a často, 

najmä z nedostatku, veľmi improvizovali. 

V Lendaku sa aj v tento deň jedli pirohy s 

bryndzou alebo s tvarohom z jednej misy. 

Veľmi často to bývali len tvarohové či 

makové rezance. V Čičmanoch sa ako prvé 

jedli oblátky s medom. Na stole býval aj 

cesnak s vodou a chlieb. Okrem pečených 

bryndzových a makových pupáčikov 

mávali na štedrú večeru kapustnicu s 

hubami, ale samozrejme bez mäsa a 

klobás. „Mastné sa pred polnocou 

nejedlo.“ Medzitým sa však popíjalo, 

podľa starého zvyku toľko pohárikov, 

koľko bolo apoštolov. V Štrbe hlavným 

štedrovečerným jedlom bývala kapustnica, 

lokše s makom, slivky a halušky s 

bryndzou. V čase prvej svetovej vojny 

jedávali v Štrbe na večeru sušenú mrkvu a 

suché zemiaky s mliekom. Aj tu sa zo 

štedrovečerného jedla odkladalo aj pre 

dobytok – najčastejšie chlieb s cesnakom, 

aby sa zabránilo šíreniu chorôb medzi 

zvieratami. 

Pod štedrovečerným stolom býval 

položený železný predmet, spravidla 

sekera. Verilo sa, že ten, kto naň počas 

večere položí nohu, bude v budúcom roku 

šťastný. Všetky nohy stola bývali obopnuté 

hrubou reťazou, aby sa zabezpečila 

súdržnosť rodiny v budúcom roku. Na 

mnohých miestach Slovenska vešali nad 

stôl venček upletený zo slamy alebo dávali 

pod stôl snop slamy, aby sa zabezpečila 

dobrá úroda obili a v nasledujúcom roku. 

V katolíckych rodinách sa Štedrý deň 

končí polnočnou omšou.  



Vianočné rady a povery 

Na Štedrý deň sa nemá nikomu nič dlhovať, privolá sa tým bieda s núdzou. 

   
Od štedrovečernej večere až do polnočnej omše sa nesmie chodiť cez pole. Kto 

vraj tento zvyk poruší, do roka zomrie.  

 

Keď sa nohy štedrovečerného stola obtočia povrazom, domu sa celý rok 

vyhnú zlodeji.  

 

Na studňu sa má v Štedrý deň zaklopať, aby bola dobrá voda.  

 

Aby včely mali med, stačí vraj dať pár odrobiniek z vianočky pred úľ.  

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

 
Ak vyjde slobodné dievča pri príprave večere von z domu, určite stretne 

muža, ktorý je jej súdený.  

 
Vydaj sa uskutoční, ak dievča obíde devätoro budov a z každej prinesie 

odkrojok vianočky.  

 
Dievčaťu veľa napovie, ak okrája šupku z jablka a hodí ju za hlavu. 



Ktorému písmenu sa potom bude najviac podobať, to je začiatočné písmeno 

mena jej nastávajúceho.  

 

Pokiaľ žena čaká bábätko, je dobré počkať na prvého návštevníka do domu 

na Štedrý večer. Ak je to muž, narodí sa chlapček.  

 
Ak zaklope dievča na kurín a ozve sa kohút, veselica je istá.  

 
Ak zatrasie dievča bazou, ozve sa pes z tej strany, odkiaľ príde jej milý.  

 

 

Vianočné priania 

 

Pýtali sme sa: 

1. Čo si želáš na Vianoce? 

2. Čo pre teba znamenajú 

Vianoce? 

P. učiteľka Matinková:  Želám 

si pokojné a kamarátske deti. 

P. učiteľka Langová: Zdravie 

všetkým dobrým ľuďom. 

P. Vilhanová: Veľa zdravia 

a veľa usilovných žiakov pre 

školu. 

Riško, 9.A: Zdravie a šťastie pre 

celý svet.  

 

 

L. Hodásová, 5.A: Vianoce pre 

mňa znamenajú sviatky pokoja 

a lásky. 

Chcela by som dostať plyšáka 

s veľkými očami. 

 



 

E. Dirbáková,5.A: Vianoce sú najkrajšie sviatky pokoja, oddychu 

a porozumenia v rodine

Ja by som chcela na Vianoce, aby v našej rodine bol pokoj, zdravie, šťastie 

a veľa porozumenia 

N.A. Katonová, 5.A: Vianoce pre mňa znamenajú sviatok, keď sa 

obdarúvame peknými darčekmi a všade je cítiť pokoj a lásku. 

Ja by som chcela na Vianoce šaty aj malý tablet, ale stačilo by mi aj to, keby 

sa potešili mojim darčekom moji najbližší. 

S. Segedy, 5.A: Vianoce pre mňa znamenajú pokoj. 

Na Vianoce by som chcel masážne kreslo. 

 

Prežime Vianoce v pokoji a v zdraví, v kruhu svojej rodiny, medzi 

najbližšími a vykročme do nového roku 2016 tou šťastnou nohou. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zo života školy 

 
 

 

Plavecký výcvik     

 

 

 

 

 

 

 

 

V dňoch 28. 9. - 2. 10. 2015 sa uskutočnil plavecký výcvik pre žiakov 3. ročníka 

našej školy. O výučbu a bezpečnosť 56 žiakov sa postaralo 8 pedagogických 

zamestnancov. Žiaci boli rozdelení do štyroch skupín,  z toho dve skupiny 

plavcov a dve skupiny neplavcov. Plavci predviedli svoje zručnosti a zdokonalili 

sa v rôznych plaveckých štýloch. Neplavci sa oboznámili s vodným prostredím a 

zvládli základy plávania. Po skončení dostali žiaci „MOKRÉ VYSVEDČENIE“ 

a víťazi súťažných disciplín získali medaily. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exkurzia do Košíc 

Konečne to prišlo! 

Veď sme sa už nevedeli dočkať dňa, kedy si urobíme poznávací výlet do Košíc. 

Netrpezlivo sme ráno vyčkávali autobus, ktorý, ako na potvoru, meškal! Ale 

zrazu tam stál a my sme si vybrali krásny, zlatý, ktorý nás mal odviezť na 

dlhoočakávaný výlet. Kto cestou  nedriemal, alebo sa práve nezabával s 

kamošmi, mal veru čo obdivovať! Krásna jesenná príroda, hrad Krásne Hôrka, 

alebo výhľad zo Sorošky,... to všetko nás čakalo cestou. 

A konečne nás privítali Košice! Najprv sme mali možnosť za bieleho dňa 

obdivovať hviezdy. Aj keď len v planetáriu! 

Potom sme mali možnosť pozrieť si časť expozície v technickom múzeu a 

nakoniec sme sa presunuli do vedecko-technického oddelenia, kde by sme boli 

vydržali... hoci aj celý deň. Bolo tam veľa hračiek. Ale "múdrych" hračiek! 

Ktoré slúžia nie len na hranie, ale aj na vysvetľovanie zákonov fyziky. 

Múzeum sme opustili, ale obdivovať bolo stále čo. Košice sú krásne mesto! A 

my sme si na pešej zóne pozreli budovu štátneho divadla, Dómu s. Alžbety, 

alebo spievajúcu fontánu, ktorá práve nespievala. 

 

ako si tak kráčame po meste... 



Exkurzia do Drienčan  
 

1.októbra bol ako stvorený na 

prechádzku do prírody. 

Žiaci 1. stupňa  sa vybrali na výlet 

do Drienčan. Navštívili  pamätnú 

izbu Pavla Dobšinského. V bludisku 

si prečítali úryvky z rozprávok a 

posedeli sme si v slnečných 

hodinách. Potom sa rozbehli lúkou k 

lesíku a pokračovali náučným 

chodníkom k jaskyni. Odvážlivci do 

nej nakukli. Popri potôčiku  sa vrátili 

k autobusu. Prežili tak úžasný deň. 

 

 
                                                        fotili sme sa pri rozprávkových postavách 

 

 

 

 

 

 

 
náučným 

chodníkom  

 

 



Šarkaniáda 
 

Už sa stáva pomaly tradíciou ,že s prichádzajúcou jeseňou sa na našej škole 

organizuje súťaž v tvorbe: „O najzaujímavejšieho šarkana.“ Tak to bolo aj tento 

rok a chodbu 1-ho stupňa zdobia šarkany od výmyslu sveta .Chcela by som 

poďakovať všetkým deťom a rodičom ,ktorí sa do súťaže zapojili. Verím ,že pri 

tvorbe šarkanov prežili spolu  s rodičmi kopec srandy a zábavy. Vybrať tie 

najzaujímavejšie bolo naozaj veľmi ťažké a tak sme vytvorili štyri súťažné 

kategórie: 

1.prírodný šarkan;   2.rozprávkový šarkan;    3.textilný šarkan;   4.šarkan z rôzneho 

materiálu 

 

1.prírodný šarkan: 

1.m.: M. Bogdan 2.D 

2.m.: S. Hudec 2.C 

3.m.: Z. Vitárius 1.C 

  

2.rozprávkový šarkan: 

1.m.: Burda 1.A 

2.m.: F. Rapčan 2.D 

3.m.: T. Tanko 1.B 

  

3.textilný šarkan:  

1.m.: T.Váradiová 1.C 

2.m.: K. Tonka 3.C 

3.m.: T. Kubíková 2.A 

 4.šarkan z rôzneho materiálu: 

1.m.: N. Tomková 1.C 

2.m.: Ch. Klaibanová 3.B 

3.m.: Z. Kovácsová 1.C 

  

špeiálna cena: Najväčší šarkan: I. 

Cerovský 3.C 

Enviro šarkan: T. Hriňová 3.A 

Všetkým výhercom srdečne blahoželám, teším sa na spoluprácu o rok. 

 



Kurz anglického jazyka 

English is funny 

Od 23.11 – 27.11.2015 žiaci 3. a 4. ročníka absolvovali týždenný intenzívny 

kurz anglického jazyka s mladým americkým lektorom z New Yorku. Ebenom 

Knowlton pôsobí ako lektor jazykovej školy TalkTalk so sídlom v Prahe. 

V rámci trojhodinového vyučovania si žiaci zábavnou formou rozšírili slovnú 

zásobu prostredníctvom rôznych aktivít, hier, piesní. Hodiny prebiehali 

v priateľskej a dobre naladenej atmosfére. Po ukončení kurzu všetci žiaci získali 

certifikát o úspešnom absolvovaní anglického kurzu. Žiaci odchádzali s dobrým 

pocitom a plní nových zážitkov. Veríme, že takéto kurzy napomáhajú 

a motivujú aj žiakov  1. stupňa k učeniu cudzích jazykov. Ďakujeme a tešíme sa 

na ďalšiu príležitosť!  

 

 

Bolo super!!!!! 

 

 



Deň zdravej výživy 

    

V piatok 16. októbra sme sa svojimi aktivitami pripojili k Svetovému dňu 

zdravej výživy. Aktivity, ktoré prebiehali v jednotlivých triedach na I. stupni 

boli zamerané na propagáciu zdravej životosprávy a životného štýlu. Formou 

prezentácií a rozprávok o „Kráľovstve zdravia“ a o“ Žrútikovi“  priblížili p. 

učiteľky deťom zdravú a nezdravú stravu, rozprávali sa o význame športových 

aktivít pre naše zdravie. Žiaci pripravovali zeleninové a ovocné šaláty, vytvárali 

z ovocia a zeleniny figúrky, modelovali z plastelíny, spoznávali liečivé bylinky. 

Veríme, že všetky aktivity budú pre deti inšpiráciou k zlepšeniu stravovacích 

návykov a životného štýlu. 

 

Jablkový deň

Aj tento rok sme si na 1.stupni 

mesiac september spestrili 

tematickým dňom „Kráľovstvo 

zdravia volá o pomoc“. Všetky 

aktivity boli zamerané na JABLKO. 

Preto ste mohli po chodbách našej 

školy stretnúť žiakov s jabĺčkovými 

menovkami, medailami, či dokonca 

aj čelenkami.    Po zaujímavých 

prezentáciách „Chceme byť zdraví“, 

„Prečo je jablko zdravé“ alebo 

„Kráľovstvo zdravia...“ sa deti 

s chuťou pustili do práce.                

Prváci si vyrábali papierové jabĺčka, 

ochutnali ovocné šalátiky, 

zamaškrtili si aj na mamičkiných 

jablkových dobrotách. Pritom si aj 

zacvičili a zaspievali a svoje 

jablkové výtvory vystavili na dolnej 

chodbe.       Druháci sa zahrali na 

Slepú babu – uhádni, čo ochutnáš, 

vytvorili obrovských panákov – pán 



Bobuľa s pani Kôstkovou a pán 

Malvica, vylúštili hádanky 

a tajničky, vypočítali jabĺčkové 

príklady a výstavku obohatili 

rozprávkovými taniermi z ovocných 

a zeleninových plodov.                             

Tretiaci tvorili text pod názvom „Čo 

si myslí červík, keď mu zahryznú do 

jablka“, vyhodnotili si súťaž 

o najväčšie, najmenšie, najčervenšie 

a najkreatívnejšie jablko.                                                                                 

 

Štvrtáci vyriešili minikvíz, z jabĺk vytvorili krásne ikebany, dvere na svojej 

triede premenili na jabĺčkové a zasúťažili si o najrýchlejšieho jablkopapkáča.                                                                                                      

 Všetci žiaci sa zapojili do netradičných športových aktivít v telocvični, 

kde oberali z rebrín ovocie, hádzali do košíkov zeleninu, skladali z hrušiek 

puzzle, behali slalom s jabĺčkom na lopári alebo kotúľali po lavičke grapefruit. 

Radosť na tvári detí bol najkrajšou odmenou pre učiteľa.  Aj takými 

zaujímavými činnosťami a hrami ako v dnešný deň sa naši žiaci učia. 

 

 

 

 



Deň Guinesových rekordov 

Dňa 13.11.2015 si pripomíname Deň Guinessových rekordov. Aj na našej škole si žiaci spolu 

s vychovávateľkami vytvorili  dňa 18.11.2015 svoj rekord. V telocvični spolu s p. 

vychovávateľkami tancovali počas celého popoludnia tanečný maratón pod vedením tanečnej 

inštruktorky aerobiku J. Nagyovej a Fany Madarászovej. Tancovalo 250 detí spolu so svojimi 

vychovávateľkami skoro dve hodiny. Deti zvládali tento maratón na výbornú, čo potvrdili aj 

inštruktorky. Prvú hodinku tancovali (cvičili) pod vedením J. Nagyovej, ktorá si deti nevedela 

vynachváliť.  Druhú hodinu tancovali podľa Fany Madarászovej, ktorá cvičí zumbu.  Cieľom 

akcie bolo deti prilákať k pohybu a vytvoriť si kladný vzťah k pohybovým aktivitám. 

Všetci odchádzali s pocitom, že v tento deň urobili dobrú vec pre svoje zdravie a vytvorili si 

svoj vlastný rekord, za ktorý bolo každé dieťa odmenené diplomom. 

 

 



Týždeň vedy a techniky   

  

   už po  tretíkrát... 

    Rok 2015 bol Organizáciou spojených národov a UNESCO vyhlásený za Rok 

svetla a technológií založených na svetle. 

Svetlo hrá životne dôležitú úlohu v našom každodennom živote a je podstatnou 

prierezovou vednou disciplínou pre 21. storočie. Medzinárodný rok svetla je 

globálnou iniciatívou, ktorá má občanom sveta pripomenúť dôležitosť svetla a 

optických technológií v živote človeka, pre našu budúcnosť a pre rozvoj ľudskej 

spoločnosti. 

    V našej škole sme zorganizovali v dňoch 9. – 13. novembra Týždeň vedy 

a techniky. Keďže svetlo je elektromagnetické vlnenie, pokusy, ktoré sme pre 

žiakov pripravili, boli zamerané práve na elektrinu a magnetizmus. Žiaci 

každého ročníka si mohli vyskúšať pokusy pod vedením starších žiakov, ktoré 

pripravili pani učiteľky. Oddelenie fyziky malo niekoľko stanovíšť: pri stole 

s magnetmi si žiaci pozreli, ako vyzerá magnetické pole rôznych magnetov, na 

inom mieste, nazvanom elektrostatika, si pomocou Van der Graaffovho 

generátora vyrábali blesky. Na ďalšom stanovišti elektromagnetu triedili železo 

a pri hre pevné nervy sa snažili preniesť slučku cez vodič bez dotyku, inak sa 

rozozvučal zvonček. Časť fyziky sa skončila pri stole svetlo, kde žiaci robili 

pokusy s optickým vláknom a periskopom. Na chemickom stanovišti „Farebná 

chémia“ získali žiaci informácie o kyslosti a zásaditosti látok. Nevyužívali však 

laboratórne chemikálie, ale bežne dostupné, ako napríklad citrón, šumivé 



tabletky, sódu, pivo, prášok na pranie či rôzne čistiace prostriedky. Keď naliali 

tieto látky do vývaru z červenej kapusty, zistili, že dochádza k zmene sfarbenia, 

čo súviselo so zmenou pH. Dokázali to aj pomocou pH papierikov a ukázali na 

stupnici pH.  

     Žiaci sa opäť pobavili a pod vedením Mgr. I. Ferencz a Mgr. I. Vilhanovej aj 

niečo nové naučili.   3. ročník „Týždňa vedy a techniky“ určite nebude 

posledným ročníkom. Žiaci sa tak môžu tešiť na ďalšie zaujímavé aktivity, ktoré 

pre nich pani učiteľky so žiakmi 9. ročníka pripravia. 

 

 

 

 

 

 

 

žiaci pri pokusoch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tematický deň zameraný na  

                                    finančnú gramotnosť  

 

  
Dňa 28. 10. 2015 na našu školu zavítal autor knihy „Základy finančného 

zdravia“, pán Milan Pavlík. Pre žiakov ôsmeho  a deviateho ročníka prichystal 

prednášku o základných pojmoch z oblasti financií, napr. rozpočet, výdavky, 

úvery a iné, s ktorými sa stretávajú na hodinách základov finančnej gramotnosti. 

Po zaujímavej prednáške, si žiaci zahrali hru, v ktorej si mohli vyskúšať rôzne 

životné situácie s financiami, napr. ako riešiť problémy pri ich nedostatku. 

Prednáška i následná hra bola veľkým spestrením vyučovania základov 

finančnej gramotnosti  pre všetkých zúčastnených.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Futbalový turnaj žiakov o Pohár riaditeľky školy 

 

 

 

        18. novembra 2015 sa v priestoroch 

telocvične našej školy konal  

7. ročník futbalového turnaja žiakov 

o Putovný pohár riaditeľky školy. 

Turnaja sa zúčastnilo päť družstiev zo ZŠ P. Dobšinského, ZŠ M. Tompu , ZŠ Š. 

M. Daxnera z Rimavskej Soboty, ZŠ a MŠ P.E. Dobšinského z Teplého Vrchu 

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. T. Pál, a Mgr. Ján Valach, vyučujúci telesnú a športovú výchovu.  

Celý turnaj sa niesol v duchu fair play. 

Výsledky futbalového turnaja: 

1. miesto – ZŠ P. Kellnera Hostinského 

2. miesto – ZŠ Š.M. Daxnera 

3. miesto – ZŠ. M. Tompu 

 

Najlepší jednotlivci: 

Najlepší brankár: Jakub Kovács – ZŠ. M. Tompu 

Najlepší strelec: Adam Kurek – ZŠ P. Kellnera Hostinského – strelil 11 gólov 

Najlepší hráč: Martin Vidiečan – M. Tompu 

Najužitočnejší hráč – Roman Súkeník – ZŠ Teplý Vrch 

Víťazi získali od pani riaditeľky cenný pohár, diplom a vecné ceny. Už teraz sa 

tešíme na ďalší ročník futbalového turnaja. 



Zavítal k nám Mikuláš 

 

 
 

Dňa 3.12.2015 zavítal aj do nášho oddelenia Mikuláš. Na príchod Mikuláša sa 

tešili všetky deti. Jeho príchod očakávali už okolo druhej hodiny. Pred 

samotným príchodom Mikuláša deti rozsvietili stromček. Po úvodnom privítaní 

Mikuláša, deti spoločne zaspievali pesničky a zarecitovali básničky. Potom si 

Mikuláš vyvolával postupne deti podľa mena na čižmičke. 

S každým  sa porozprával  a obdaroval ich sladkosťami . 

 

 

 

 

 

 

 

 



Červené stužky 

 

 

Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS. 

Čo je červená stužka? 

Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV 

alebo AIDS. Červená stužka je značkou, pre upevňovanie povedomia o HIV a 

AIDS medzi ľuďmi. Počas celého roka ju majú nosiť ľudia, aby vyjadrili svoju 

podporu ľuďom, ktorí žijú s HIV a AIDS a aby si uctili pamiatku tých, ktorí v 

dôsledku tohto ochorenia zomreli. Počas 1.decembra – medzinárodného dňa 

HIV a AIDS, si ľudia z celého sveta pripínajú červenú stužku. Hovoria tým 

„zaujímam sa o tému HIV a AIDS“, „som znepokojený/á“ , „venujem sa 

vzdelávaniu, aby sa HIV nešírilo“. Červená stužka tu je aj pre tých, ktorí hovoria 

„pomáham ľuďom, ktorí žijú s HIV a AIDS“. Ako vidieť, dôvodov je veľa. 

Červená stužka s nami ostáva počas celého roka, aby sme nezabudli na jej 

odkazy a posolstvá. 

 



 

 

Záložky do knihy  

 Už sa pomaly stáva tradíciou, že sa zapájame do projektu Záložka do knihy 

spája školy. Cieľom projektu je zapojiť čo najviac žiakov, ktorí vyrábajú 

záložky do knihy podľa svojej fantázie a potom ich odosielajú partnerskej škole. 

Tohto školského roku sa do projektu zapojilo 400 žiakov 1. a 2. stupňa. 

Vyrobené záložky sme odoslali žiakom ZŠ v Prešove, od ktorých sme záložky 

dostali aj my. Vzájomne sa potešili žiaci obidvoch škôl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z tvorby našich žiakov 
 

Môj psík 

 

Mám ja psíka 

čierneho, 

vždy sa teším na 

neho. 

Kosti má on veľmi 

rád, 

s mačkami je 

kamarát. 

Susedia ho majú radi, 

vždy im lezie do záhrady. 

Keď vycerí tesáky, 

dotrhá mi tepláky. 

Maminku to vytočí, 

potom s nami zatočí. 

                                                                                        ( Simon Segedy, 5.A)         

 

   Kráľovský zákon 

    Kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno kráľovstvo. V tom kráľovstve vládol kráľ Ferdinand. Žil 

v prekrásnom zámku, ktorý obklopoval mohutný les. Bol to však neobyčajný les, lebo ho 

obývala krásna dievčina Anna. Mala žiarivé vlasy farby ranných slnečných lúčov a krásne 

krištáľovo modré oči, ale najkrajšie, čo na nej bolo, bolo jej srdce. V jej prítomnosti stromy 

šumeli tajomné piesne aj zvieratká veselo pobehovali a správali sa k sebe milšie ako inokedy. 

   Raz za rána prišli do lesa lovci z kráľovstva. Medzi nimi bol aj princ Karol. Keď Anna 

behala po lese a zbierala jahody, náhodou sa potkla o kameň. Vtom jej na pomoc pribehol 

princ Karol. Milo jej podal ruku a pomohol jej postaviť sa. Spýtal sa jej, ako sa volá a kde 

býva.  Anna mu svoje meno povedala hneď, ale keď mala povedať, kde býva, trochu 

zaváhala. Hanbila sa povedať princovi, že býva v lese, lebo nemá rodičov a nikoho, s kým by 

mohla bývať.  

„Nešla by si so mnou do zámku? prekvapil ju princ otázkou. „Bola by si bohatá a mala by si 

všetko, na čo by si si pomyslela.“ 

Anne sa princ na prvý pohľad zapáčil, ale pozvanie odmietla a skromne odpovedala: „Ja som 

už na toto prostredie zvyknutá, mám tu všetko, čo potrebujem.“ 

Princ odišiel a doma kráľovi vyrozprával, čo sa mu v lese stalo. Kráľ Ferdinand počúval 

svojho syna a napokon mu ľahostajne odpovedal: „Aj tak si ju nemôžeš zobrať za ženu, veď 



vieš, aký zákon platí v našom kráľovstve. PRINC SI MOŽE ZA ŽENU ZOBRAŤ LEN 

PRINCEZNÚ:“  Princ sa nahneval a odišiel za Annou do lesa. Zdôveril sa jej, čo mu povedal 

otec, ale neodišiel od nej. Chodili spolu na lúku, k jazeru pozorovať labute, navštevovali lesné 

zvieratká, až prišiel deň, keď princ Karol požiadal Annu o ruku. Zabudol na kráľovský zákon, 

zabudol na otcove slová. Kráľ Ferdinand však zostal neoblomný a dokonca svojmu synovi 

zakázal chodiť do lesa. 

     Prešlo niekoľko dní, Karol bol smutný v zámku, Anna nešťastná v lese. Jedného dňa 

upratovala Anna vo svojom skromnom príbytku poličky a zrazu jej do rúk padol list, na 

ktorom bola nakreslená zlatá korunka. Anna list otvorila a začal čítať drobné úhľadné 

písmená. Tajomný list ukrýval pravdu o jej zosnulých rodičoch a o nej. Nechcela tomu veriť, 

ale zistila, že pochádza z kráľovského rodu.  

- Čo teraz? pomyslela si. Karol nemôže chodiť do lesa a ja nepoznám cestu do 

kráľovstva. Karol sa nikdy nedozvie pravdu a navždy zostaneme odlúčení od seba, 

ľutovala v duchu samú seba. 

     Po mesiaci sa kráľ Ferdinand vybral na dlhú cestu do susedného kráľovstva. Keď 

prechádzal cez les na koči, napadla ho svorka dravých vlkov. Anna, ktorá bola neďaleko, 

uvidela, v akom nebezpečenstve je  a pribehla mu na pomoc. Zachráneného kráľa pozvala do 

svojho príbytku a ako sa tak rozprávali, kráľ sa dozvedel, že je to dievčina, ktorú si vyvolil 

jeho syn, Z vďačnosti ju zobral do kráľovstva, vystrojil veľkú svadbu, a tak princ Karol so 

svojou ženou Annou žili šťastne spolu, až kým nezomreli. 

                                                                                                  Eva Együdová, 5C 

 

 

 



 

Robot                

Išiel robot na pytačky 

vyleštil si všetky páčky. 

Zaľúbil sa do priateľky, 

ktorá je tiež na baterky. 

„Ahoj, milá kamoška,“  

pošepol jej do uška. 

Budeme sa spolu hrať, 

pekne cvičiť, tancovať.  

              ( Eva Dirbáková, 5.A) 

 

 

 

 

V rozprávkovej ríši 

 

      Dnes sa v škole bude  hrať divadelná hra O snehulienke a Karkulke, visel na nástenke 

veľký oznam. 

Saša a Aďa boli absolútne znechutené, že musia hrať tieto trápne detské hrdinky. 

„No, ako už Snehulienka mohla zjesť otrávené jablko? začala Aďa.  „Aj tak, najtrápnejšia je 

Karkulka, veď ako to, že si nevšimla, že jej babka je prezlečený vlk?“ pridala sa Saša. 

„Kvak, kvak,“  ozvalo sa odniekiaľ. Baby sa poobzerali okolo seba a uvideli žabiaka. Podišli 

k nemu a žabiak začal rozprávať: „Prenesiem vás do rozprávkovej ríše a môžete všetky 

rozprávkové záhady a tajomstvá vyriešiť lepšie, keď ste také múdre.“ 

    Dievčatá sa nestihli ani spamätať a už leteli do rozprávkovej ríše. Žabiak im cestou 

povedal, že ak sa chcú vrátiť domov, musia sa dostať do každej z ich rozprávok a dosiahnuť 

šťastný koniec. Ak by nesplnili úlohu, ostanú navždy v rozprávkovej ríši.  

    Ako prvú zobral žabiak Aďu do rozprávky o Snehulienke. Aďa sa ocitla v tmavom lese. 

Zrazu začula, ako po nej niekto strieľa.  Rozbehla sa, ani sama nevedela kde, až zakopla 

o veľký kameň. Spadla a začala sa kotúľať dole kopcom, kým sa nezastavila pred domčekom. 

Bol to dom siedmich trpaslíkov. Rozhodla sa počkať, kto príde do domčeka, aj tak ju bolelo 



koleno. Onedlho prišli siedmi trpaslíci. Prekvapene, ale aj s obavou na ňu pozerali, no potom 

ju predsa len prichýlili s podmienkou, že im bude upratovať a nebude ich rušiť pri skúške ich 

novej kapely  7T. Aďa súhlasila. Robila tak, ako si to trpaslíci želali a keď bola unavená, 

rozhodla sa, že sa pôjde prejsť do lesa. Trpaslíci ju odhovárali, ale Aďa si nedala povedať. 

Varovali ju, že v lese je zlá kráľovná, ktorá ju chce zabiť. Aďa sa len zasmiala a išla von.  

Časom po dlhej chôdzi vyhladla a keď uvidela na strome hrozno, rozbehla sa k nemu,  že sa 

naje a osvieži. Netušila, že hrozno je otrávené. Našťastie, neďaleko bola Saša, ktorá 

kamarátku zastavila. „Pozor! Hrozno je otrávené! Stoj! Neber si z neho!“  kričala, len aby 

Aďa neochutnala ani jednu bobuľku. „Videla som kráľovnú, ako hrozno vešia na strom.“  

Kráľovná rozčúlene vybehla spoza stromu a rozhodla sa, že Snehulienku zabije tak či tak. 

Netušila však, že baby majú plán. Len čo sa kráľovná priblížila ku studni s vodou, Aďa jej 

podkopla nohy a Saša ju sotila dolu do studne. Keď bolo po všetkom, objavil sa žabiak 

a zagratuloval im, ako si skvele poradili.  

Potom zobral Sašu do druhej rozprávky o Karkulke. Saška sa zrazu ocitla v babkinom dome, 

kde v posteli ležal prezlečený vlk.  

„Ja viem, že ty nie si moja babka, si  obyčajný vlk,“ sebavedome vyhlásila Saša. Neuvedomila 

si však, že v rozprávkovej ríši sú vlci ešte horší a rýchlejší ako naozaj.  Keď videla, ako vlk 

vstáva z postele a nenásytne otvára papuľu, rozbehla sa a vyliezla na najbližší strom.  

„Tu ma už nemôžeš zožrať, hlúpy vlk, ty nevieš loziť po stromoch.“  

„A či ty nevieš, že v rozprávkovej ríši dokážu vlci úplne všetko?“ dodal smelo vlk a už bol na 

strome. V tej chvíli sa pri Adi ocitla Saša a pomohla kamarátke vyliezť ešte vyššie, priamo 

nad studňu, kde skončila zlá kráľovná. Napočítali do troch a kým sa vlk stihol spamätať 

zhodili ho zo stromu. Tak skončili kráľovná s vlkom v hlbokej studni, z ktorej sa už nikdy 

nedostali von.  

Žabiak, ktorý všetko sledoval, splnil, čo sľúbil a vrátil obidve dievčatá do školy. Ako sa 

predtým objavil, tak teraz aj zmizol. O chvíľu prišiel učiteľ a oznámil, že do predstavenia 

chýba len 5 minút. Dievčatá už veru neboli ani trochu znechutené,  tešili sa, že môžu hrať také 

úžasné hrdinky ako boli Snehulienka a Karkulka.  

                                                                                Stanislava Sivičeková, 9A 

 

 

 



Náučné okienko 

 
Rok Ľudovíta Štúra 2015  

 

 

 

 
 

V októbri  2015 uplynulo dvesto rokov od narodenia jednej z najvýznamnejších osobností 

moderných dejín slovenského národa – Ľudovíta Štúra (28. 10. 1815 – 12. 1. 1856). Toto 

výročie je mimoriadnou príležitosťou na pripomenutie si jeho pozoruhodného života a diela. 

Vzhľadom na význam osobnosti Ľudovíta Štúra a jeho neoceniteľný prínos k formovaniu 

slovenského národa a k moderným slovenským dejinám vyhlásila vláda Slovenskej republiky 

uznesením 503/2014 z 15. októbra 2014 rok 2015 za Roka Ľudovíta Štúra. Prestíž dvojstému 
výročiu narodenia Ľudovíta Štúra dodáva aj jeho zaradenie do zoznamu výročí Organizácie 

Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) na roky 2014 – 2015, ktorý 

schválila 5. novembra 2013 v Paríži na svojom zasadnutí 37. generálna konferencia Unesca.  

 

1815 28. október - narodil sa v Zay-Uhrovci (dnes Uhrovec) Ľ. Štúr ako druhé dieťa Samuela Štúra 

a Anny, rod. Michalcovej 

 
29. október - pokrstený v evanjelickom chráme v Uhrovci 

1827 do roku 1827 - základné vzdelanie, vrátane znalosti latinčiny získava u svojho otca, učiteľa 

Samuela Štúra 

 

august - odchádza na štúdiá do Rábu (dnešný Györ), kde navštevuje nižšie gymnázium. 

Zdokonaľuje sa tu najmä v dejinách, maďarčine, nemčine, gréčtine. 

1829 september - štúdium na evanjelickom lýceu v Bratislave, stal sa členom Spoločnosti česko-

slovenskej 

1834 február - dočasné prerušenie štúdia kvôli vážnej finančnej situácii. Vracia sa do Uhrovca, kde 

si privyrába ako pisár na panstve grófa Karola Zaya. 

 
september - na naliehanie Sama Chalupku prichádza opäť do Bratislavy a pokračuje v štúdiu 

 

17. december - je zvolený za tajomníka Spoločnosti česko-slovenskej (po Ctibohovi 

Zochovi), v tomto roku je zároveň evidovaný zvýšený počet jej členov 

 

- pôsobil v dejepisnom a literárnom krúžku Spoločnosti, staral sa o korešpondenciu s členmi 

spolku 

1835 máj - oslovil Jozefa Hurbana a získal ho pre národnú vec 

 
- stal sa podpredsedom Spoločnosti česko-slovenskej 

 
- prednáša na lýceu starším študentom dejiny Slovanov a ich literatúr 

http://www.stur.sk/osoby/zay.htm
http://www.stur.sk/osoby/chalupka.htm
http://www.stur.sk/osoby/hurban.htm


1836 24. apríl - pamätná slávnosť na Devíne pod vedením Ľ. Štúra, na ktorom sa zaviazali službe 

národu a prijali slovanské mená 

 

september - ako zástupca profesora Palkoviča na Katedre reči a literatúry česko-slovenskej 

prednáša Dejepis všeslovanskej literatúry 

1837 5. apríl - zákaz Spoločnosti česko-slovenskej 

 

12. apríl - Štúr založil Ústav reči a literatúry českoslovanskej, v rámci ktorého pokračovala 

aktivita Spoločnosti 

 

september - rozvinul aktivitu pre všeslovanskú myšlienku a získaval pre ňu srbských 

študentov, študujúcich na lýceu  

1838 17. september - odchádza z Bratislavy na vysokoškolské štúdium do Halle 

 

21. november - zapísal sa na univerzitu v Halle, kde študoval predovšetkým jazykovedu, 

históriu a filozofiu.  

1841 - je (do roku 1844) spoluredaktorom Palkovičovho literárneho časopisu Tatranka  

1843 14. február - v úzkom kruhu priateľov sa Štúr vyslovil za nevyhnutnosť prijať nový spisovný 

jazyk, ktorý by zjednotil všetkých Slovákov  

 

11.-16. júl - na fare v Hlbokom sa Ľ. Štúr, J. M. Hurban a M. M. Hodža dohodli na nutnosti 

novej kodifikácie spisovnej slovenčiny na báze stredoslovenského nárečia 

 
17. júl - návšteva Jána Hollého na Dobrej Vode 

 

31. december - definitívne pozbavený funkcie zástupcu prof. Palkoviča, čoho dôsledkom bol 

protestný odchod 22 študentov z Bratislavy v marci 1844 (13 z nich sa zapisuje na lýceum v 

Levoči) 

1844 - píše Nárečie slovenské alebo potreba písania v tomto nárečí (spis vyšiel v roku 1846) 

 
27. august - zúčastnil sa zakladajúceho zhromaždenia celonárodného spolku Tatrín 

1845 1. august - vyšlo prvé číslo Štúrových Slovenských národných novín (vychádzali do 9. júna 

1848) 

 
8. august - vyšla ich literárna príloha Orol tatranský (vychádzala do 6. júna 1848) 

1846 - v Zemianskom Podhradí sa Štúr zoznámil so zemianskou rodinou Ostrolúckych, ktorá mu 

neskôr pomohla získať poslanecký mandát v uhorskom sneme 

 

- vyšli jeho diela Nárečie slovenské alebo potreba písania v tomto nárečí a Náuka reči 

slovenskej 

1847 21. september - uchádza sa o poslanecký mandát za slobodné kráľovské mesto Zvolen 

 
30. október - tridsaťdvaročný Štúr sa stal poslancom uhoského snemu 

 

17. november - Štúrova prvá reč na uhorskom sneme, ktorý zasadal v Bratislave do 11. apríla 

1848 

1848 
10. máj - Štúr v Liptovskom Sv. Mikuláši, bol jedným z navrhovateľov Žiadostí slovenského 

národa 

 

11. máj - verejné vyhlásenie Žiadostí slovenského národa v Ondrašovských kúpeľoch (pri 

dnešnej mikulášskej stanici). Znenie Žiadostí prečítal J. Francisci. 
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12. máj - vydanie zatykača na Štúra, Hurbana a Hodžu zo strany maďarskej vlády 

 
31. máj - Štúr opäť v Prahe 

 
2. jún - zúčastnil sa Slovanského zjazdu v Prahe 

 
september - Štúrov príchod do Viedne a prípravy na ozbrojené povstanie 

 

15.-16. september - vo Viedni bola vytvorená Slovenská národná rada. Tvorili ju Ľ. Štúr, J. 

M. Hurban a M. M. Hodža ako politickí predstavitelia, B. Bloudek, F. Zach a B. Janeček ako 

vojenskí predstavitelia a B. Nosák a D. Bórik ako tajomníci 

 
7. október - Štúr s Hurbanom a inými v Prahe na porade ohľadne povstania  

 

december 1848 - február 1849 - Štúr s dobrovoľníkmi prešli severnú časť Slovenska od 

Čadce po Prešov 

1849 20. marec - s deputáciou v Olomouci u panovníka, ktorému predložili svoje požiadavky 

 

21. november - rozpustenie dobrovoľníckeho zboru v Bratislave. Štúr sa utiahol k rodičom do 

Uhrovca. 

1850 jeseň - bezvýsledné pokusy získať žiadosť o vydávanie národných novín 

 
december - s deputáciou vo Viedni vo veci slovenských škôl a povolenia spolku Tatrín 

1851 13. január - smrť Ľudovítovho brata Karola.  

 
27. júla - zomrel jeho otec Samuel Štúr, matka sa potom presťahovala do Trenčína 

 
- dokončil filozofické dielo Slovanstvo a svet budúcnosti 

1852 - v Modre dokončil dielo O národných piesňach a povestiach plemien slovanských 

1853 18. marec - smrť Adely Ostrolúckej vo Viedni 

 
28. august - v Trenčíne zomrela jeho matka Anna Štúrová 

 
- vyšla jeho zbierka básní Spevy a piesne 

1855 22. december - nešťastne sa postrelil na poľovačke za Modrou 

 

- v posledných chvíľach jeho života pri ňom stál najmä priateľ Ján Kalinčiak, ktorý v tom 

čase pôsobil v Modre 

1856 12. január - zomrel Ľudovít Štúr v Modre 

 
16. január - celonárodný pohreb v Modre 

  

                            

Pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra sme v našej škole v dňoch 

19.- 23. 10. 2015 uskutočnili celoškolskú súťaž o tejto mimoriadnej osobnosti 

našej národnej histórie. Z množstva správnych odpovedí boli vylosovaní 

nasledovní žiaci: 
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B. Borbášová – V.B, V. Mančuška- V.B, G. Medeová- V.B, N. Gažiová- 5.C, V. 

Talánová- VI.C, J. Garayová- VII.A, D. Uhrinová- VII.A, P. Kopec- 

VII.C.  a A. Antalová- VII.C.  Drobné vecné ceny si títo žiaci prevzali z rúk pani 

riaditeľky RNDr. Anity Antalovej. 

Okrem tejto akcie sa žiaci na vyučovacích hodinách literárnej výchovy 

oboznamovali prostredníctvom powerpointových prezentácií so životom 

Ľudovíta Štúra, vytvárali postery a v rámci výtvarnej výchovy kreslili portréty 

Ľ. Štúra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Žiaci kreslili portrét Ľudovíta Štúra 

 

 

 

 



Úspechy našich žiakov 
 

 
Súťaží a olympiád bolo od začiatku školského roka neúrekom. Mnohých sme za 

zúčastnili aj my, a tak sa môžeme pochváliť peknými výsledkami: 

 

Dobšinského rozprávkový Gemer –                 1. miesto: E. Dirbáková, 5.A 

                                                                              2. miesto: Ž. Slováková, 8.C 

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas –              2. miesto: A. Maláková, 9.C 

Timravina studnička –                                       2. miesto: A. Maláková, 9.C 

                                                                              3.miesto: N. Gažiová, 5.C 

Olympiáda zo SJL –                                            2. miesto: S. Sivičeková, 9.A 

Plavecká štafeta miest Rimavská Sobota, Lučenec –                   1. miesto 

Futbalový turnaj o Putovný pohár riaditeľky školy –                   1. miesto 

Halový viacboj všestrannosti –                                    2. miesto: D. Študenc 

                                                                                        3.miesto:  A. Siviček      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanka Sivičeková, 9.A                                    Evka Dirbáková, 5.A 



Trochu zábavy ..... 
 

 

 

O Vianociach hovorí mamička Jožkovi: "Jožko, zapáľ vianočný stromček." 

Za chvíľu príde Jožko a hovorí: "Aj sviečky?" 

 

***                                                                           

 

Jožko sa pýta na Štedrý deň rodičov: 

"Určite mi toto všetko priniesol Ježiško?" 

Mamička na to: "Áno, a kto iný?" 

Jožko sa zamračí: "A čo ste mi teda priniesli vy?" 

 

*** 

 

 

Na Vianoce kričí malý Jožko cez celý byt na 

mamičku pri sporáku: "Mami, mami, stromček 

horí!" 

"Hovorí sa, svieti, a nie horí," poučí ho matka. 

Chlapček za chvíľu zase začne kričať: "Mami, 

mami, záclony už tiež svietia!" 

 

*** 

 

Janko sa na Vianoce pýta otca: 

- Oco vieš, ktorý vlak najviac mešká? No predsa ten, čo si mi sľúbil minulé 

Vianoce. 

 

 

*** 

 

Dva kapre plávajú vo vani a jeden sa pýta druhého: Ešte stále si myslíš, že nás 

chcú iba okúpať? 

 

*** 

                    

Mamiiii,  ja by som chcela na Vianoce psa..... 

- Nevymýšľaj! Bude kapor ako každý rok !!!!! 

 

                              



 


