
 

 
 

 

Základná škola P. Kellnera Hostinského 

            Školský rok 2019 – 2020          
          



 

Milí čitatelia!  

        Nový školský rok už ubehol kus  svojej 

cesty. Po krásnych, slnečných a bezstarostných 

dňoch prichádza obdobie skúpejšie na slnečné 

lúče. Jesenné a zimné večery častejšie trávime 

s dobrou knihou alebo so zaujímavým 

časopisom. Prichádzame aj my a prinášame 

Vám prvé číslo školského časopisu. Dúfame, že 

si radi spomeniete na aktivity v našej škole a 

pobavíte sa zaujímavými informáciami.  

        Prajeme všetkým krásne Vianoce a 

šťastlivý nový rok 2020.  

                                                                                                                                                  

Redakčná rada 
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55. výročie založenia  

školy 

 
Skloniť sa treba práci, 

čo dáva ľuďom chlieb. 

Hlbšie sa však treba skloniť matkám, 

čo dali život deťom. 

Ale najhlbšie sa treba skloniť učiteľom, 

čo z bytosti vychovali človeka, 

lebo je ľahšie vrch preniesť, 

rieku zahatať, prinútiť ju proti prúdu tiecť, 

ako vychovať človeka so srdcom a dušou ľudskou. 

 

                                                   Jan Amos Komenský 

 

 

 

 

 

 



    Slávnostná akadémia 

 

   15.november 2019 bol pre školu 

veľký deň.  

    Pri príležitosti 55.výročia založenia 

školy sa uskutočnila slávnostná 

akadémia v Dome kultúry. Program 

slávnostnej akadémie sa niesol 

v kúzelnom duchu a  nazvali ho 

Kúzelná škola. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Zo života školy 

 Škola otvorila svoje brány 12.septembra 1964.  

 Navštevovalo ju 611 žiakov.  

 Počas 55 rokov sa na čele školy vystriedalo 7 riaditeľov.  

 19.mája 2000 získala škola čestný názov ZŠ P. Kellnera Hostinského.  

 V rokoch 2010 až 2011 prešla škola kompletnou rekonštrukciou.  

 Škola sa zapája do rôznych projektov a pre žiakov pedagógovia 

pripravujú mnoho aktivít. Žiaci sa úspešne zúčastňujú olympiád, 

predmetových či športových súťaží, exkurzií, tematických dní 

 

 Priania žiakov 

 

Milá škola!   

      Uplynulo už päťdesiatpäť  rokov odvtedy, ako do tvojich lavíc zasadli 

prví žiaci. V živote človeka to nie je málo, ale v živote školy je to dosť. 

       Želáme Ti, aby si mala veľa trpezlivých učiteľov, ktorí budú odovzdáva 

ť vedomosti s láskou, veľa žiakov, ktorí získajú nové poznatky a skúsenosti, 

ale aj rodičov, ktorí budú radi spolupracovať a pomáhať.                                                                                                                  

         Prajeme Ti, aby si bola naďalej studnicou múdrosti, porozumenia, 

tolerancie, ohľaduplnosti a krásnych úsmevov. 

                                                                                                    Tvoji žiaci. 

 

 Našej slniečkovej škole 

prajeme veľa múdrych žiakov,  veľa úspechov,  nových priateľstiev.  Nech sa Ti darí  

a učiteľom nech neprasknú nervy.  

Žiakom prajeme chuť a vôľu do učenia.   

                                             Nathan , Jakub  

       Ďakujeme našej škole, pedagógom za krásne roky a chvíle, ktoré sme tu strávili.  

Niekedy je to s nami ťažké, ale Vy to vždy zvládnete. Chceme Vám poďakovať a za 

každodennú trpezlivosť s nami a snahu odovzdať nám nielen vedomosti ,ale aj ľudskosť. 

Prajeme Vám pekné chvíle a ďalších veľa rokov na tejto škole. 

                                                                                                    Lara, Olívia 



Prajem našej škole žiakov, ktorí sa chcú vzdelávať a idú za svojím cieľom.  

                                                                                                                      Lea 

 

Želám škole žiakov a učiteľov, ktorí sú na ňu hrdí, pretože škola nielen vzdeláva, ale 

poskytuje aj zmysluplnú zábavu. 

                                                                              Samko 

K 55. výročiu školy by som chcela zaželať škole veľa usmiatych, šťastných detí , ktoré bez 

strachu každodenne otvoria dvere tried. 

                                                                                                    Tamarka 

 

Prajem veľa, veľa žiakov a veľmi, veľmi super zábavných učiteľov. 

                                                                                            Tobias 

 

Nech na našej škole nikto neprepadne a nikto nemá zníženú známku zo správania! 

                                                                                                                Alex 

Bodaj by sa rozdávali len samé jednotky! 

                                                                   Terezka 

Želám si, aby naša škola existovala ešte veľa, veľa rokov. 

                                                                                     Dominik 

 

Milá naša škola, k tvojmu krásnemu sviatku by som ti chcela popriať len to najlepšie.  

Veľa múdrych a šikovných žiakov, s ktorými bude radosť pracovať, úžasných učiteľov 

s pevnými nervami a hlavne, aby si sa dožila ešte raz toľko rokov. 

                                                                                                           Evka 

 

Najviac jej želám, aby bola najlepšou školou zo všetkých základných škôl  

v Rimavskej Sobote. 

                                                                                      Miriam 



Na pôde Našej školy 

 

Začiatok školského roka 2019/2020 
 

          Horúce letné dni, oddych pri vode, cestovanie a príjemný čas bez povinností sa skončili. 

Chladnejšie rána nám nenápadne, ale jednoznačne oznamujú, že prichádza jeseň. 

         Školy otvárajú po dvoch mesiacoch prázdnin svoje brány a vítajú žiakov. 2. septembra svoje 

brány otvorila i naša ZŠ. Na školskom dvore sa stretli žiaci 1. až 9. ročníka a spolu s rodičmi prišli aj 

noví žiaci – naši milí prváci. Po slávnostnom úvode a hymne SR sa ujala slova pani riaditeľka  RNDr. 

Anita Antalová, ktorá popriala všetkým úspešný štart do nového školského roka, veľa úspechov a 

elánu v procese výchovy a vzdelávania. V podobnom duchu sa prihovorila prítomným v mene výboru 

ZRPŠ i  Mgr. Zuzana Študencová. 

  

  

  

 

  

 

 

http://zshostrs.sk/dev/index.php?option=com_content&view=article&id=780%3Azaiatok-kolskeho-roka-20192020&catid=4%3Akola&Itemid=11&lang=en


 Kráľovstvo zdravia volá o pomoc 
 

        V  stredu, 25.9. 2019 sa na I. stupni našej školy niesli aktivity v duchu zdravej výživy. Tento deň sa 

zo všetkých triedach ozývalo heslo: „Kráľovstvo zdravia volá o pomoc !“ 

        

 

 

 

 

 Prváci si najprv pozreli krásnu prezentáciu o Chorom 

kráľovstve, v ktorej sa dozvedeli o správnej výžive a o 

správnom životnom štýle. Pripravili si medovú nátierku i 

ochutnávku ovocia a zeleniny, maľovali svoje 

najobľúbenejšie ovocie,  vyrábali knižku o ovocí 

a zelenine. 

 

 

 

 

 

 

 

     Žiaci druhého ročníka spoznali kravičku 

Eličku, ktorá ich previedla cestou mlieka. 

Dozvedeli sa o spôsobe spracovania mlieka 

a výrobe jednotlivých produktov. Zhotovili 

si 3D kravičky, kravičkové masky, veľký 

poster na tému DEŇ MLIEKA a pripomenuli 

si potravinovú pyramídu. 

 

 

 

     

   Tretiaci vytvárali figúrky z ovocia a zeleniny, 

riešili zdravé osemsmerovky  a počítali 

nutričnú hodnotu zeleninových jedál. 

 

 

 

 

 

http://zshostrs.sk/dev/index.php?option=com_content&view=article&id=785%3Akraovstvo-zdravia-vola-o-pomoc&catid=4%3Akola&Itemid=11&lang=en


 Aj žiaci štvrtého ročníka sa venovali zdraviu a najmä zdravej výžive. Tvorili postavičky z ovocia a 

zeleniny, plagáty s protidrogovou tematikou, zatancovali si a zacvičili s pesničkou a pozreli  rozprávku 

Bol raz jeden život. 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Všetci  sa počas celého dňa cítili ZDRAVO a do ďalších dní si želali veľa ZDRAVIA . 

 



 Svetový deň výživy   

 „Aká strava, také telo...taká myseľ.“ 

16. október 2019 nás vyzýva zdravo jesť, aby sme sebe tým, 

čo jeme neškodili, ale naopak, aby sme si život, ktorý máme 

vážili a aby sme ho chápali ako  jedinečnú a neopakovateľnú 

hodnotu. 

Svetový deň výživy sme si pripomenuli rôznymi aktivitami aj 

na našej škole.  

Siedmaci plnili zaujímavé úlohy a venovali sa rôznym 

aktivitám. Diskutovali na tému Hygiena potravín pod 

vedením Mgr. Z. Bokorovej z RÚVZ so sídlom v Rimavskej 

Sobote.                                                                                       

Tvorili poháre, pričom využili cestoviny i strukoviny, kreslili, 

lepili, vystrihovali, vytvárali 3D ovocie a zeleninu. Kamila Boršová  zo 7.B triedy vytvorila knižku           

o zdravej výžive, ako pomôcku na vyučovanie. 

      S pani učiteľkami SJL, ANJ, NEJ a RUJ 

vymýšľali básne, no a samozrejme vyrobili 

aj dobroty vo forme ozdôb a nátierok 

doplnené receptami. Posledná vyučovacia 

hodina prebiehala na prízemí školy.                 

Z výrobkov sme na prízemí našej školy 

urobili výstavu a žiačka 6.B triedy              

Miriam Nôtová si pod vedením Mgr. Beaty 

Fülöpovej pripravila Semienkovú banku.  

     Formou výmenného obchodu získali žiaci rôzne 

druhy semien a niekoľko balíčkov so semenami bolo 

uložených v časovej schránke vo dvore školy. Časová 

schránka slúži na záchranu, množenie a následné šírenie 

semien starých a ohrozených druhov zeleniny, obilnín a 

korenia. Otvorenie schránky je naplánované o 30 rokov. 

http://zshostrs.sk/dev/index.php?option=com_content&view=article&id=794%3Asvetovy-de-vyivy&catid=4%3Akola&Itemid=11&lang=sk


Deň európskych jazykov 

        26. septembra 2019 sa oslavuje Európsky 

deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy  

v roku  2001.  

Deň sa začal reláciou v školskom rozhlase, po 

ktorej žiaci diskutovali spolu s vyučujúcimi           

o prínose jazykového vzdelávania,                         

o príležitostiach a možnostiach, ktoré sa im 

výučbou cudzích jazykov otvárajú. 

       Žiaci piateho ročníka vyrábali anglicko- 

slovenské pexeso na obľúbené témy ako šport, 

školské pomôcky, farby a iné. Šiestaci vytvárali 

učebné pomôcky vo forme obrázkových 

slovníkov na ľubovoľné témy.  Žiaci siedmeho 

ročníka vyrábali knižky anglických básničiek.  

 

Deviataci a ôsmaci tvorili knižky nemeckých a 

ruských receptov, ktoré sú typické pre dané 

krajiny. 

 

http://zshostrs.sk/dev/index.php?option=com_content&view=article&id=784%3Ade-europskych-jazykov&catid=4%3Akola&Itemid=11&lang=en


Deň finančnej gramotnosti 
        Najväčší dosah na finančnú gramotnosť detí 

majú, hneď po rodičoch, učitelia. Úlohy na 

finančnú gramotnosť sú pravidelnou súčasťou 

vyučovania, a tak to bolo i v tomto školskom roku 

na I.stupni . 

       Prváci sa počas tohto dňa v prezentácii Dráčik 

Euráčik dozvedeli ako vznikli peniaze, zoznamovali 

sa s eurom ako platidlom a znak € si modelovali aj 

z plastelíny, kreslili pokladničku – prasiatko, robili 

papierovú peňaženku, či pokladničku z pet-fľaše.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Druháci si pozreli prezentáciu o vzniku peňazí a pri 

hre na obchod sa učili určovať ceny, rozmieňať, šetriť 

peniaze. Vypočuli si rozprávku O troch grošoch. 

      Tretiaci formou brainstormingu ukázali, čo vedia o 

pojmoch príjem a výdaj. Vypočuli si príbeh z knihy 

Kráľovstvo peňazí. Fiktívne napĺňali nákupnú tašku 

výstrižkami z letákov, ich úlohou bolo nakúpiť tovar 

do určitej ceny. Nakoniec si vytvorili z moduritu  

mincu pre šťastie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Žiaci 4 A. sa vybrali sa do nákupného centra 

BILLA a ich úlohou bolo nakúpiť čo najvhodnejšiu 

desiatu do 1€. Pri prezentácii si hovorili o 

výhodách, ale aj nebezpečenstvách spojených s 

online-nákupmi. Vytvorili peňaženku na zips z pet-



fľaše a na tému šetrenia vytvorili dokonca báseň, ktorú využili pri tvorbe plagátu. 

 

 



Pasovanie prvákov 
 

      Stať sa prvákom je veľká vec. Treba si zvyknúť na toľko 

nových ľudí, povinností, pravidiel, …. Začína sa pre neho 

nová etapa života. Náročná, prelomová, pamätná.  

     Dňa 19.11.2019 sa na našej škole uskutočnila veľká 

udalosť – PASOVANIE PRVÁČIKOV.  

Pred pasovaním zložili sľub, v ktorom sľubovali, že budú 

verní našej škole, že sa budú učiť a správať sa tak, ako sa 

na správneho školáka patrí. "Pasujem Ťa za žiaka našej 

školy", znela  veta z úst pani riaditeľky, po ktorej každý 

žiak dostal svoj dekrét prváka a sladký balíček. 

     Teraz čaká všetkých našich prvákov dlhá cesta, na 

ktorej im želáme, aby sa ich všetky túžby a predstavy o 

škole splnili, aby sa v nej cítili dobre, aby okrem 

vedomostí zažili i kopec radosti z objavovania, ale i 

spokojnosti z dobre vykonanej práce. Želáme im veľa 

úspechov, dobré a milé pani učiteľky a veľa skvelých 

kamarátov. 

 

 

 

 

 

 

 



Týždeň vedy a techniky 
 

         Týždeň vedy a techniky má v našej škole už svoju tradíciu.   

V tomto školskom roku je to už deviatykrát, čo vyučujúce fyziky a 

chémie pripravili pre žiakov zaujímavé aktivity, ktorých cieľom 

bolo  vzbudiť záujem žiakov o štúdium  technických disciplín. 

      Aktivity z fyziky boli zamerané na silu, praktické využitie 

javov, súvisiacich so silou. Žiaci sa oboznámili s Newtonovými 

zákonmi, s odstredivou silou, ktorá vzniká pri točení sa telies. 

Chemické pokusy boli tiež zaujímavé. Žiaci videli lávovú lampu, 

Faraónove  hady, samonafukovacie balóniky a mohli si vyskúšať, 

ako oživiť obrieho červa. 

       Žiaci jednotlivých ročníkov mali možnosť vidieť rôzne pokusy 

a sami si ich mohli aj vyskúšať. Nadobudli tak nové poznatky a 

zároveň sa aj pobavili.   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Súťaž o najzaujímavejšieho 

šarkana 
        Chodbu 1. stupňa zdobilo velikánske množstvo šarkanov, ktoré boli  krásne, farebné a nápadité. 

Tak ako po iné roky aj tento rok sme mali veľmi ťažkú úlohu vybrať  tie najzaujímavejšie šarkany, lebo 

sú naozaj všetky prekrásne. 

Šarkany boli hodnotené v kategóriách: 

prírodný, rozprávkový, textilný, eko-šarkan, 

papierový, špeciálna cena.  

 

 



Futbalový turnaj                              

o Putovný 

 pohár 

riaditeľky školy 

. 

 

       16.11.2019 sa konal futbalový turnaj 

žiakov o Putovný pohár riaditeľky školy. Táto 

súťaž sa už tradične koná pri príležitosti Dňa 

boja za slobodu a demokraciu a 

Medzinárodného dňa študentstva. Pozvanie 

prijali učitelia a žiaci z ďalších 3 škôl ZŠ Š. M. 

Daxnera, ZŠ P. Dobšinského a ZŠ z Rimavskej 

Bani.  

        Turnaj otvorila riaditeľka školy RNDr. A.  

Antalová, ktorá popriala všetkým futbalistom 

veľa šťastia v duchu pravidiel fair-play. Hlavný 

rozhodca pán učiteľ Mgr. T. Pál informoval 

súťažiacich o pravidlách súťaže a tiež im 

poprial veľa úspechov.  

Výsledky:  

1. miesto – ZŠ P. Dobšinského  

2. miesto – ZŠ Š. M. Daxnera 

 3. miesto – ZŠ P. Kellnera Hostisnkého 

 4. miesto – ZŠ Rimavská Baňa  

Najlepší strelec:  D. Kalás – ZŠ Š.M.Daxnera  

Najlepší brankár:  V.Fodor – ZŠ P.Dobšinského  

Najlepší hráč: B. Zsóri – ZŠ Š.M.Daxnera  

Najužitočnejší hráč: R. Szegedi – ZŠ P.Kellnera 

Hostinského 

 

Stolnotenisový 

turnaj                               
      Naša škola zorganizovala okresné kolo 

stolnotenisového turnaja, na ktorom sa svojou 

obratnosťou, pohotovosťou, presnosťou 

a správou ,,muškou“ popasovali i naši  

športovci. Chlapci získali 1.miesto a dievčatá 

2.miesto. 

 

 

 

 



Stretnutie generácií  
             Holokaust je mimoriadne náročná 

téma a človek by si mohol povedať, že 

mladú generáciu  netreba zaťažovať 

smutnými príbehmi. Avšak, ľudí, ktorí 

boli nútení žiť, pracovať a trpieť v 

seredskom pracovnom tábore počas II. 

svetovej vojny, sa nikto nepýtal, či sa im 

chce na toto miesto ísť. A už vôbec 

nikomu nezáležalo na tom, či je leto 

alebo zima. Aj my sme sa vybrali v 

smutný, upršaný, septembrový deň  

9.septembera 2019 do Múzea 

holokaustu v Seredi. 

           Pamätný deň venovaný obetiam 

holokaustu na Slovensku mal tento rok 

zvláštnu atmosféru. Napriek smutnému výročiu, ktorým si každoročne pripomíname prenasledovanie 

a perzekúciu našich židovských spoluobčanov počas II. svetovej vojny, bol tento deň niečím 

výnimočným. V Múzeu holokaustu v Seredi sa konalo jedinečné Stretnutie generácií. Stretnutie s 

tými, ktorí prežili prenasledovanie, diskrimináciu, deportácie a mali šťastie. Unikli vlastnej smrti. Bolo 

srdečné, milé, plné spomienok  na svoje detstvo, 

mladosť, na svoj život... Určite nezabudneme. 

  

http://zshostrs.sk/dev/index.php?option=com_content&view=article&id=782%3Astretnutie-generacii&catid=4%3Akola&Itemid=11&lang=en


       Exkurzia   do Podbrezovej 
          Posledný vyučovací deň pred jesennými 

prázdninami si naši siedmaci spríjemnili exkurziou 

do Železiarní v Podbrezovej. V hutníckom múzeu sa 

zoznámili s históriou železiarní, ich vývojom a 

produktmi výroby. Oblečení v pracovných plášťoch 

a ochranných prilbách mali možnosť zapojiť sa do 

výroby  železných rúr z recyklovaného železa 

priamo v priestoroch  valcovne a ťahárne. 

 

 

 

 Po zaujímavej prehliadke závodu pokračovali 

návštevou  Súkromného gymnázia a Súkromnej SOŠ 

hutnícka, kde ich zaujalo bohaté materiálno-technické 

vybavenie týchto  škôl. S Podbrezovou sa rozlúčili a 

pokračovali v ceste do Kynceľovej pri Banskej Bystrici, 

kde si v Slovenskom múzeu máp vypočuli prednášku o 

vzniku, tvorbe a druhoch máp. Zavŕšením exkurzie bol 

voľný čas strávený v ESC Banská Bystrica.   

 



Cesta do histórie 
 

        V piatok 27.9.2019 sa žiaci 2.ročníka zo 

Šaškovej triedy zúčastnili exkurzie do 

súkromného vojenského múzea v blízkosti 

našej školy , hneď za kopcom vo Vinici. 

Žiaci vyrazili za dobrodružstvom na vojenskom 

aute, ktoré šoféroval otec žiaka Paťka 

Kamenského.    

Múzeum bolo plné starožitností, zaujímavých 

exemplárov . Niektoré kúsky boli staré viac ako 

100 rokov. Povozili  sa na starej motorke a 

spoločnými silami sa snažili pomocou lana 

utiahnuť vojenské auto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zshostrs.sk/dev/index.php?option=com_content&view=article&id=789%3Acesta-do-historie&catid=4%3Akola&Itemid=11&lang=en


Uctili sme si pamiatku  

P. Kellnera Hostinského 

         Aj v tomto školskom roku  si žiaci našej školy uctili pamiatku básnika, 

dramatika, filozofa, publicistu, historika, ekonóma a organizátora 

kultúrneho a spoločensko-politického života, Petra Kellnera Záboja 

Hostinského, po ktorom nesie naša škola čestné pomenovanie.  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedeli ste? 

 Peter Kellner Hostinský sa narodil v Gemerskej Polome  

  rodičia pokrstili na Petra Pavla 

  mal dvojča  Gašpara Samuela 

 študoval na gymnáziu v Rožňave a v Levoči 

 spolu s 20 študentmi odišiel do Levoče  na protest proti pozbaveniu 

profesúry Ľ. Štúra študoval filozofiu a teológiu 

 jeho umelecké meno je Záboj 

 bol spoluredaktorom Slovenských národných novín a Orla tatranského 

 písal početné filozoficko-historické a literárne práce 

 po roku 1849  zastával viaceré úradnícke miesta 

 V roku 1852 sa v Revúcej oženil a mal 2 dcéry Oľgu a Almu  

 Bol vymenovaný za hlavného slúžneho Rimavskej doliny  

 externe pracoval ako pisár pri zostavovaní pozemkových kníh Gemerskej 

stolice 

 zomrel na týfus  



Včely, včielky, včeličky      

 „V krajine, kde sa piesok lial, a kde sa sypal  

vodopád, bývala  včielka nezbedná, 

 ten kto ju poznal, mal ju rád ! „ 

Všetky deti našej školy už vedia, že život bez rozprávok by som 

smutný a život bez včiel by nebol vôbec. Práve preto sa každoročne 

na chvíľu zastavíme pri tejto téme. Tento školský rok sa pustili žiaci 

našej školy do prác na včielkovú tému pod vedením pani 

vychovávateliek. Kreativita a výtvarné techniky, ktoré deti použili 

boli veľmi zaujímavé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pýtali sme sa, dozvedeli sme sa  

Rozhovor s Ing. Zuzanou Zvarovou 
Pani učiteľka, keďže ste novým pedagógom v našej škole, chceli by sme Vám položiť niekoľko našich 

zvedavých otázok. 

Prečo ste sa rozhodli stať sa učiteľkou? Aby som si splnila detský 

sen. A samozrejme kvôli prázdninám.  (smiech). 

Na ktorej VŠ ste študovali? Moja cesta za splnením sna bola dlhá. 

Najprv som vyštudovala Žilinskú univerzitu v Žiline. Počas štúdia 

som si urobila doplnkové pedagogické štúdium, čím sa zo mňa 

stala stredoškolská učiteľka. No stále viac ma to ťahalo 

k predmetom ako je geografia a matematika, ktoré som 

vyštudovala na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

Ktoré predmety vyučujete? Matematiku.  

Ako sa Vám páči v našej škole? Stále si zvykám . 

Akou ste boli žiačkou? Ako väčšina dievčat. Usilovná a svedomitá.  

Ako ste spokojná s prácou žiakov na hodinách? Dobrá otázka. To je téma na samostatný článok vo 

vašom časopise.(smiech) 

Čo Vás vie na žiakoch nahnevať? Mňa len tak niečo nenahnevá. Mrzí ma ale, ak sú žiaci nesústredení 

a nepozorní.  

Čo vo svojom živote považujete za obrovské šťastie? Moju úžasnú rodinu.  

Čo robíte vo svojom voľnom čase? Upratovačku, kuchárku, taxikárku. Mám totiž doma troch 

chlapov.  

Máte nejaké domáce zvieratko? Mali sme psíka. Teraz už máme len pavúky a mravce.  

Akú hudbu máte radi? Myslím si, že v každom žánri by sa našla nejaká pieseň, ktorá sa mi páči. Ale 

najradšej počúvam rock. Za mojich mladých čias som bola veľkou fanúšičkou skupiny Team. 

Ktoré jedlo je Vaše najobľúbenejšie? To, ktoré uvarí moja maminka.  

Máte nejaké nesplnené sny? Každý má nejaké nesplnené sny. Veď práve sny nás posúvajú vpred.  

Čo máte radi na ľuďoch?  Mám rada ľudí so zmyslom pre humor.  U ľudí si vážim úprimnosť. 

Čo by ste chceli odkázať žiakom? Buďte k sebe dobrí, tolerantní a priateľskí. Robte radosť rodičom a 

učiteľom. Nebojte sa robiť chyby, lebo práve chyby sú dôkazom toho, že sa o niečo snažíte.  

                                                                                                                                 Ďakujeme! 



Naše úspeCHY 
 

Dobšinského rozprávkový Gemer – 2.miesto Jozef Haninčík  

                                                          

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas  

 

Gréta Krokavcová - regionálne kolo  2.miesto 

Matej Psotka- regionálne kolo  3.miesto  

 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry –

okresné kolo -  Ema Horváthová  2.miesto 

 

Výtvarná súťaž pri príležitosti 100.výročia ČSČK 

T. Uhrínová, N. Vetráková, E. Králiková, K. Keľová, 

K. Kmeť, M. Priadka, M. Psotka, F. Juhaniaková – 2.miesto 

 

Memoriál Márie Zavarskej - štafetový beh žiakov ZŠ  

 

Vytrvalostný štafetový beh družstiev 

chlapci - 1.miesto  

dievčatá – 1.miesto 

 

Halový viacboj všestrannosti 

  

Okresné kolo : Kategória M4: Adrian Siviček 1.miesto 

                                              René Brosman 3.miesto 

                        Kategória Ž4: Terézia Horváthová 1.miesto 

                       Kategória Ž5: Nicol Cristine Fratričová 3.miesto 

 

Majstrovstvá Slovenska: Terézia Horváthová 1.miesto 

                                       Adrian Siviček 2.miesto 

                                       Tamara Hriňová 6.miesto 

                                       Ela Valachová 9.miesto 

                                       Dušan Študenc 11.miesto 

     

Turnaj v stolnom tenise žiakov a žiačok ZŠ 

chlapci 1.miesto 

dievčatá 2.miesto 

http://zshostrs.sk/dev/index.php?option=com_content&view=article&id=583%3Adobinskeho-rozpravkovy-gemer&catid=46%3Auspechy-naich-iakov-20172018&Itemid=72&lang=sk
http://zshostrs.sk/dev/index.php?option=com_content&view=article&id=792%3Amemorial-marie-zavarskej-tafetovy-beh-iakov-z&catid=48%3Auspechy-naej-koly-v-kr20192020&Itemid=76&lang=en
http://zshostrs.sk/dev/index.php?option=com_content&view=article&id=578%3Avytrvalostny-tafetovy-beh-drustiev&catid=46%3Auspechy-naich-iakov-20172018&Itemid=72&lang=sk
http://zshostrs.sk/dev/index.php?option=com_content&view=article&id=577%3Ahalovy-viacboj-vestrannosti&catid=46%3Auspechy-naich-iakov-20172018&Itemid=72&lang=sk
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIkLeYxJTYAhUREewKHUkvAKQQjRwIBw&url=http://www.mladymisionar.sk/vyhercovia-tajnicky-z-mladeho-misionara-2/&psig=AOvVaw0Oj1oWj7IEmMo0OSzLxvNX&ust=1513719887703385


Futsal žiakov ZŠ okresné kolo -  1.miesto 

Všetkým žiakom patrí za úspešnú reprezentáciu našej školy veľké 

poďakovanie! 

  

 

 

 
 
Naša TVORBA   
 

                                        Maškrtník 

Kde bolo, tam bolo, pri malom lesíku, kde sa voda 

sypala a piesok sa lial, ležala jedna pekná dedinka 

s názvom Cukrovinka. 

Jedného dňa sa po dedine rozchýrilo, že sa do nej 

nasťahoval nový obyvateľ. Nikto nevedel, kto to je, až 

kým horár František nezistil, že je to vlk menom 

Maškrtník. Už to meno prezrádzalo, že mal veľmi rád  

koláče.  

Raz sa Maškrtník v miestnych novinách dočítal, že 

v dedine sa uskutoční veľká súťaž v pečení koláčov 

a okrem súťažiacich hľadajú aj rozhodcov. Spočiatku 

ho to veľmi nezaujalo, no keď na obrázku uvidel 

dobroty z minuloročnej súťaže, bolo rozhodnuté.  Prihlási sa ako rozhodca! Náš milý 

Maškrtník sa súťaže nevedel dočkať. Celé týždne si brúsil zuby na všetky tie dobroty, čo na 

súťaži uvidí a ochutná. Najviac sa tešil na koláče vychýrenej cukrárky Zoje Fialovej, ktorá 

každú sobotu nosila tie najsladšie a najvoňavejšie koláčiky svojej starej mame.  

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj074zpxJTYAhVPqaQKHVJsAo0QjRwIBw&url=http://www.superpohare.sk/trofeje/eshop/21-1-POHARE-SUPER-ECONOMY/885-2-POHAR-9075&psig=AOvVaw08LEIPJF33UUoxxv9yrIcj&ust=1513720050791803


Nastal  vytúžený deň. Prišli súťažiaci, diváci i rozhodcovia. Medzi nimi aj náš vlk Maškrtník. 

Každý súťažiaci mal za jednu hodinu napiecť dvanásť koláčov.  

Dedinou sa niesla vábivá vôňa škorice, medu i sladkej polevy. Náš Maškrtník od nedočkavosti 

ledva slinky prehĺtal. Lákavá vôňa ho natoľko šteklila v nose, že počas prestávky  neodolal. 

Potajomky ukradol jeden zo Zojiných koláčov, mysliac si, že to nikto nezistí. Prišiel čas 

hodnotenia dobrôt. Rozhodcovia začali počítať koláče a zistili, že Zoji Fialovej jeden kus 

chýba. Chceli ju zo súťaže vylúčiť. Teraz nadišiel čas, aby sa Maškrtník rozhodol. Buď sa 

prizná a vylúčia ho zo súťaže ako rozhodcu skôr, ako ochutná všetky tie dobroty, alebo ublíži 

Zoji a bude to navždy ľutovať. Rozhodovanie bolo veľmi ťažké. No Maškrtník mal predsa len 

dobré srdce a rozhodcom sa priznal. Vylúčili ho zo súťaže, čo mu bolo veľmi ľúto. Bol však 

i rád, že urobil správnu vec.  

Na druhý deň u neho zazvonil zvonček. Otvoril a pri dverách našiel škatuľu s koláčikmi. Od 

súťažiacich! Aj Fialová Zoja mu bola vďačná. Odvtedy, čo sa priznal, mu každý piatok nosí 

koláče, ktoré napiekla. Tie najfajnejšie! 

                                                                                                                                     Vivien  Andrášová, VII.B 
 
 

                              O zubnej paste Elmex 
 
 

Bola raz jedna zubná pasta, ktorá nebola medzi deťmi veľmi obľúbená, hoci bola veľmi 

zdravá.  

Používal ju aj piatak Janko. Vlastne tváril sa, že 

ju používa. Sem – tam pred rodičmi 

predstieral, že si zuby poriadne umýva. 

Umýval, ale bez pasty. Ani netušil, ako  

Elmexku rozhneval. Urazil jej hrdosť 

a dôležitosť. Pasta si povedala, že to takto 

nenechá. Stála v poháriku a deň čo deň 

premýšľala, čo Jankovi vyvedie.  

V jedno uponáhľané ráno, keď všetci 

pobehovali po byte a hľadali svoje veci, 

nenápadne vypadla na zem. Pripravená na pomstu čakala, kedy Janko vojde do kúpeľne. 



Netrvalo dlho, Janko vbehol dnu s ešte zalepenými očami a stúpil papučou rovno na obal 

s pastou. Prááásk! Elmexka sa rozstrekla na všetky strany. Pristala aj na Jankových nových 

nohaviciach. „Moje rifle!“ zúfalo vykríkol piatak. Začal fľaky čistiť, no Elmexka sa riflí držala 

zubami-nechtami. „To mám za to, že som si neumýval zuby! Keby som to bol robil, bolo by 

pasty málo a toto by sa určite nestalo!“ hnevá sa na seba náš hrdina.  

Hovorí sa, že všetko zlé je na niečo dobré. Na druhý deň už Janko Elmexku neobišiel. Ani 

ráno, ani večer. A Elmexa? Je nevýslovne spokojná a zo všetkých síl sa usiluje, aby Jankove 

zuby boli zdravé a biele ako perličky.  

                                                                                                                                      Lukas   Vilhan, V.A 
 

 

Vianočná básnička 
 

Videli sme stromček,  

Pri stromčeku domček. 

V tom domčeku Vianoce, 

Jedlička sa ligoce. 

Obujme si  snehule, 

Poďme hľadať cencúle.  

Budeme sa sánkovať, 

Potom zasa guľovať. 

A keď príde Štedrý večer 

Splní sa nám krásny sen. 

                                      Sofia Uhrinová  IV.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čakanie na Vianoce 
 

Videla som stromček, 

Vedľa neho domček 

Na ňom boli cencúle, 

Za oknami snehule. 

Pri snehuliach Mikuláš 

,,Čo nám do tých čižiem dáš?“ 

V čižmách bude čokoládke, 

Poteší sa Janka, Katka. 

Svet sa krásne ligoce, 

Čakáme už Vianoce. 

                                           Ema Hriňová   IV.C 



Vianoce 
 

Vonku mrzne, vonku sneží, 

Čas nám tak rýchlo beží. 

Čižmičky si obúvam 

A sandálky odkladám. 

Keď napadne biely sneh 

Vianoce sú krajšie hneď. 

Keď sú už tie Vianoce, 

Nech sa všetko ligoce. 

Mikuláš už dávno prišiel, 

Ježiško nás čaká, 

Darčeky nám rozdávajú 

Nech je radosť dáka. 

Týmto veršom, touto básňou, 

Želať vám chcem, 

Nech sú krásne Vianoce, 

Džingl, džingl bel. 

                                  Gréta Krokavcová    IV.C 

 

 

 

 

 

 

 

Chladnička- kráľovstvo potravín 
 

           Bolo raz jedno kráľovstvo, kde celý rok vládla zima. V tomto kráľovstve sa najlepšie 

cítili potraviny. Každá potravina mala v kráľovstve svoje miesto.  

           Na najvyššej polici ležali maslo, syry, bryndza a tvaroh. Veľmi sa im tam páčilo, lebo 

tam nebolo tak chladno a neboli také stuhnuté. V druhej polici kráľovstva majú miesto 

jogurty a nátierky. V strede kráľovstva vládnu klobásy, šunky, salámy, párky, slanina a mäso. 

Pod nimi v zásuvke majú svoje miesto rytieri zdravej výživy – ovocie a zelenina. Na spodnej 

polici vládnu hrnce a rajnice s chutným tepelne spracovaným jedlom.  

          Keďže toto kráľovstvo je husto obývané, niektoré 

potraviny majú svoje miesto na dverách kráľovstva. 

Celkom hore ležia na svojich podložkách vajíčka a hneď 

pod nimi mlieko, smotana a kefír. Na spodku dvier sú 

fľaše s džúsom, malinovkou, pivom a vínom. Na 

kráľovstve musia byť dvere vždy dobre zatvorené, aby 

sa tam nedostali nepriatelia, ako sú pleseň, hniloba 

a kvasinky. 

          Toto kráľovstvo je uznávané na celom svete, lebo 

potraviny  sa v ňom v zdraví dožívajú vyššieho veku. 

 

                                                                                                     Ivan Cerovský, 7.C                                                                                                  

 

                          

 



Kráľovstvo ovocia a zeleniny  

       Kde bolo tam bolo, za siedmimi horami, za siedmimi dolami sa nachádzalo kráľovstvo 

ovocia a zeleniny. V tomto kráľovstve boli všetci spokojní, k sebe boli milí a pravdaže, boli 

všetci zdraví a čistí. Všetko bolo skvelé, lenže 

kráľovná Malum mala veľké problémy so staršou 

sestrou Pirum. Pirum nemala rada spokojnosť, 

láskavosť, ani čistotu obyvateľov kráľovstva. Malum 

sa bála, že jej kráľovstvu niečo zlé urobí. A ten deň 

prišiel. Pirum sa na tento deň dlho pripravovala. Na 

kráľovstvo zaútočila rýchlo. Na občanov kráľovstva 

vyslovila kliatbu a všetku  čistotu ukradla. Lenže 

jedno ovocie sa zachránilo. Volalo sa Plum. 

Nevedelo čo sa stalo, pretože sa skrývalo pred 

kamarátmi. Keď Plum vyšiel von zo skrýše, videl, že všetci kamaráti boli veľmi smutní, 

dokonca ich ani nerozoznával. Išiel za kráľovnou. Ale keď videl, že kráľovná je na tom 

rovnako, nevedel, čo má robiť. Zrazu si na niečo spomenul. Keď bol malý, mama mu hovorila 

legendu o tom, ako sa čistota zaviedla do kráľovstva. Spomínala kráľovstvo HYGIENA, 

v ktorom vládla čistota. Tak sa Plum vydal na veľké dobrodružstvo. Prechádzal popri riekach, 

cez hory a lesy, až kým nedorazil do kráľovstva HYGIENA. Už z diaľky zacítil vôňu čistoty. 

Pomoc si išiel vypýtať ku kráľovi. Kráľ mu povedal, že posledný kryštál hygieny má čarodejník 

Merlin, ktorého naposledy videl na opačnej strane kráľovstva. Plum rýchlo utekal za 

Merlinom, čo mu nohy stačili a zbadal nezvyčajnú chatrč.  

Keď vstúpil do chatrče, Merlin sa ho opýtal: ,, Čo odo mňa chceš ?“  

,, Potrebujem kryštál hygieny. Musím zachrániť moje kráľovstvo, pretože ho kráľovná Pirum  

zakliala.´´ 

 ,,Dobre, dám ti ho,“ povedal, ,,ale musíš odpovedať na jednu otázku. Kráľovné Malum 

a Pirum sú sestry, ale ktorá je z nich staršia?“ 

Na túto otázku Plum nevedel odpovedať, a preto si musel tipnúť. ,,Ehm...no,“rozmýšľal. 

,,Čakám,“ mrzuto vravel Merlin. 

,,Pirum!“povedal Plum. 

,,Správne,“ povedal Merlin a podal mu kryštál. Plum poďakoval a ozlomkrky utekal do svojho 

kráľovstva. Cestu mu však skrížila Pirum, no kryštál ho uchránil, pretože Pirum na chvíľu 

oslepil. Ten moment využil Merlin na to, aby vybehol na vežu. Keď kryštál položil na najvyššie 

miesto, čistota sa zaraz vrátila. 

       Všetci boli znova šťastní a kráľovná Malum poďakovala Plumovi za neuveriteľnú 

chrabrosť. A čo Pirum?  Prepadla sa do horúcich pekiel a nebolo o nej  ani chýru. 

 

                                                                                                            Alex Brosman,7.B 

 

  



adVeNT Na  škole  

Svätý Mikuláš s anjelom a čertom rozdávajú darčeky 

Mikuláš rozdával  

sladkosti za peknú 

básničku, 

 veselú pesničku, 

 za uhádnutú hádanku, 

 

za správnu odpoveď 

z vybraných slov,  

z násobilky, prírodovedy 

či vlastivedy.  

 



Vianočná burza 
         Blížiaci sa vianočný čas pripomenula 

všetkým v našej škole veľká vianočná 

burza, ktorú i v tomto roku vo štvrtok 

19.decembra usporiadal školský parlament. 

Veľká nákupná horúčka sa rozprúdila 

počas prestávok. Dospelí i žiaci si vyberali 

z množstva krásnych vianočných 

predmetov, ktoré šikovné ruky našich detí 

vyrobili. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁBAVA 
 

 

 

Svätý Mikuláš - Santa Claus - Dedo Mráz - Ježiško? 
            Na ulici stretneme postavičku v oblečení Deda Mráza a povedia nám, že je to Mikuláš. 

V obchode na nás “zaútočí” Santa Claus. A pod stromčekom nájdeme darčeky od malého 

Ježiška, ktorý je však taký maličký, že sotva by ich bol schopný priniesť... Ako to teda je? Sú 

tieto zvyky v duchu kresťanského slávenia sviatkov? Alebo sú to pohanské prežitky, či 

novopohanské výtvory? 

 

Svätý Mikuláš 
        Tento slávny grécky biskup z juhotureckého mesta Myra sa hneď 

od začiatku “tešil” veľkej úcte.  

Jeho pôsobenie je známe veľkou štedrosťou a dobročinnosťou. Tak sa 

úplne prirodzene začal jeho sviatok spájať s tradíciou obdarúvania, 

zvlášť detí.  

Ikonogafia nám ho predstavuje ako 

biskupa s bibliou v ruke, často aj 

s tromi zlatými jablkami. Novodobá 

predstava Mikuláša ako starého 

biskupa s dlhou bielou bradou, 

v červenom plášti s kapucňou, lemovanom kožušinou.  

Úcta k sv. Mikulášovi a tradície, viažuce sa na jeho sviatok, sa 

v rôznych krajinách vyvíjali odlišne. Na našom území sa oslavy 

sv. Mikuláša rozšírili v stredoveku, ale len v mestách. Študenti 

si spomedzi seba volili biskupa – Mikuláša.  

Mikuláš však chodil aj skúšať deti modlitby, básničky a 

pesničky, za čo ich odmenil sladkosťami, ktoré pripravili 

rodičia. Keď tento zvyk prešiel z kostolov do ulíc, zvyčajne ho doprevádzali anjel a čert.  

Na strednom Slovensku vstupoval Mikuláš do domu s takouto básničkou: “Deti, ja som 

Mikuláš, modlite sa Otčenáš. Mrcha deťom nesiem korbáče, dobrým orechy a koláče.” 

Tieto mikulášske zvyky sa na slovenské dediny rozšírili až po 1. svetovej vojne. Dovtedy tam 

vládli zvyky chodiť v maskách príšer a zvierat (napr. medveďa).  

             Špecifickú mikulášsku tradíciu majú Holanďania. Holandský Sinter  Klaas prichádza v 

sprievode maura Zwarte Pieta na lodi zo Španielska tri týždne pred svojím sviatkom. Niekedy 

má čiernych pomocníkov a tí komínom hádžu deťom do pančúch a čižiem darčeky. Sám svätý 

Mikuláš sa len  nosí po krajine na chrbte bieleho koňa menom Amerigo  a zdraví sa s ľuďmi. 

Deti si vyložia 5.decembra čižmy a zoznam želaných darčekov, k tomu pridajú seno a mrkvu 

pre Ameriga. Dobré deti sa ráno tešia z darčekov, zlé nájdu akurát tak metlu. 

 



Dedo Mráz 
             V Rusku bol sv. Mikuláš úplne zakázaný 

a nahradil ho Dedo Mráz. Býva v mestečku Velikij 

Usťug, ktoré má asi 35-tisíc obyvateľov. Kedysi 

bolo dôležitým strediskom obchodu a dnes je 

Velikij Usťug centrom vzácnych remesiel 

a architektúry – chrámových komplexov, kláštorov 

či starobylých víl. Samotný domov deda Mráza, 

ktorého začali „uctievať“ najmä po páde 

komunizmu, nájdete v borovicovom lese, asi 11 

kilometrov za mestom. Odtiaľ koncom decembra 

každý rok vyrazí do Moskvy, aby na Červenom 

námestí rozsvietil vianočnú „jolku“. V meste  Usťug 

pracuje aj Pošta deda Mráza, ktorá ročne prijme 

vyše stotisíc listov a žiadostí o darčeky. 

 

 

Santa Claus  
 

Pôvodnú Mikulášsku tradíciu priniesli do Ameriky v 17.storočia 

Holanďania ako Sinter Klaasa. Práve tomuto svätcovi zasvätili 

osadu Nový Amsterdam (dnešný New York).Tak sa meno sv. 

Mikuláša (lat. Sanctus Nicolaus) stalo označením postavičky, 

ktorá sa vyvíjala v priebehu 19.storočia. Podnet k jeho vzniku 

dal v r.1822 profesor Clement Clark Moore. Keď sa raz vracal 

z vianočných nákupov, nechal sa inšpirovať snehovými 

čiapočkami na komínoch domov v New Yorku a napísal pre deti 

báseň “Návšteva sv. Mikuláša”, 

ktorá rýchlo zľudovela pod 

názvom “Noc pred Vianocami”. 

V básni predstavil Mikuláša ako 

malého okrúhleho mužíčka, s červeným nosom a bielou 

bradou, ktorý prichádza na saniach, ťahanými ôsmimi sobmi. 

S vrecom plným darčekov pre deti skočí komínom do domu, 

špinavý od sadzí šibalsky mrkne, keď otvára vrece a do 

pančušiek detí, starostlivo uložených pri kozube, vkladá 

darčeky. Zmenila sa teda nielen podoba Mikuláša, ale aj 

dátum, kedy nosí darčeky. Už to nebol 5., ale 24. december. 

Santa Claus teda dokázal nahradiť “Mikuláša” i “Ježiška”. 

 



Ježiško 

 
Malé Jezuliatko v jasličkách je oddávna dojímavým symbolom 

Vianoc. Avšak ako sa toto nemluvňa stalo dodávateľom 

darčekov deťom? 

Pôvodcom myšlienky je Martin Luther. Keďže tento reformátor 

odmietol úctu k svätým, a teda aj ku sv. Mikulášovi, vymyslel ako 

alternatívu “Christkind” – anjelíka v podobe dievčatka, ktorý na 

Vianoce prináša deťom darčeky. Nový zvyk sa síce ujal, avšak 

ľudia si túto detskú postavičku spojili s oslavou narodenia 

Jezuliatka, ktorému priniesli svoje dary Traja králi. Tým vznikla 

nová tradícia, ktorá sa úspešne rozšírila, že darčeky na Vianoce 

prináša novonarodený Ježiško, hoci v podstate by to malo byť 

naopak... 

Dnes už zrejme nemá zmysel proti tejto tradícii niečo podnikať. Skôr ju využiť, aby dávala 

pravý zmysel sviatkom, a ten vštepovať do sŕdc detí: Pán Ježiš nám svojím narodením 

priniesol ten najväčší dar: Božiu lásku. 

  

Zvyky siahajúce do pohanských čias 
Odborníci na folklór a tradície vidia pôvod už v pohanských 

časoch. Zima bola časom strachu (napr. “stridžie dni”), ale aj 

hostín a zábav (fašiangy, masopust – masky mali zmiasť 

démonov). 

Niečo z týchto tradícií sa prenieslo i do kresťanských čias. Napr. 

v Rusku to bol Mesiačik Január alebo Dedo Mráz – ktorý v zime 

prinášal sneh a chlad odkiaľsi z Čukotky. Zhruba v 18. storočí sa 

z tejto obávanej zákernej bytosti stal dobručký deduško, ktorý 

deťom nosí darčeky na Nový rok.  

V Taliansku zase deťom nosí darčeky čarodejnica Befana, ale až 

na Troch kráľov. K tomu istému sviatku v Španielsku roznášajú 

darčeky zase svojrázne postavičky Magi. 

Čarodejnicu s darčekmi stretneme aj vo 

Švajčiarsku. V alpských oblastiach s darčekmi uvidíme tiež škriatka 

Krampusa a v Nemecku Knechta Ruprechta. V severských 

krajinách zas deti zásobuje darčekmi deduško na saniach, ktoré 

ťahajú soby. 

 

 

 



Zasnežené ESM 

 
Na Vianoce ako treba, 

nech nájdete poklad z neba. 

Pokoj, lásku v hodnosti, 

dni prežite v radosti. 

Zdravie, šťastie ešte k tomu, 

nech prídu aj vo Vášho domu. 

Na nový rok správny krok 

a úsmev po celý rok. 

Biely sneh, na okne kvety mrazivé,  

všetky deti už túžia po zime.  

So zimou Vianoce prichádzajú,  

radosť do detských očí prinášajú.  

Prežite ich v kruhu blízkych duší,  

nech láska a spokojnosť zo všetkých 

srší. 

Prajem Vám Vianoce krásne,  

a keď sviečka na Nový rok zhasne,  

nech dobrý pocit Vám v srdci zostane,  

tiež šťastie a radosť, tá všetkým 

pristane.  

 

 

 

 

 

 

Na Štedrý večer pozor daj,  

zvončeky zvonia, počúvaj.  

Tak, ako za oblokom sniežik 

padá,  

nech na tvoj stôl šťastie sadá.  

Preži sviatok Vianočný, plný 

slasti a radosti.   

     

 

 

 

 

 

 
Prajeme Vám Vianoce krásne 

a keď sviečka na Nový rok zhasne, 

nech dobrý pocit Vám v srdci 

zostane, 

tiež šťastie a radosť, tá všetkým 

pristane. 

 

 



Vtipy 

 
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?" 

 

 

Jožko píše Ježiškovi: Milý Ježiško prosím ťa na Vianoce mi pošli 

40 EUR. Veľmi by to mne aj mamke pomohlo. 

List odnesie na poštu. Poštárky ho otvoria prečítajú si ho, 

a zato, že Jožka majú rady, poskladajú sa a pošlú mu 20 EUR. 

Jožko píše späť Ježiškovi: ,,Ježiško, ďakujem ti za tie peniaze, 

veľmi nám pomohli. A predstav si, že tie tety na pošte mi jednu 

20 EURovku zobrali.“ 

 

 

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!" 

 

V škótskej rodine: 

- Detičky, už ste si pozreli darčeky? 

- Áno, áno! 

- Tak ich pekne zabaľte, aby sa do budúcich Vianoc nezaprášili. 

 

Rozhovory v škôlke: 

"Aký máš stromček?" 

"Umelý." 

"A bol u teba Ježiško?" 

"Bol, ale tiež umelý." 

 



Veselé vianočné hádanky: 

Zo strechy sa na nás smeje,                                

a keď slnko zasvieti, už ho nie je. 

Veľmi má rád mráz, 

čo je to? Hádaj iba raz. 

 

          

Padajú potíšku, 

                spadnú aj na líšku. 

                                   Už je z nich biely kraj, 

          čo je to? Premýšľaj. 

 

 

Lesklý obal sladkosť zdobí,  

na stromčeku šuchot robí. 

Zboka nabok sa tam kýva, 

plno bruško po nej býva. 

 

       

                                              Nie je to plameň,                     

                                               zato nás páli.                               

                                         Menej nás páli, 

                                                keď máme šály.  

 



 

Celý byt ňou rozvoniava            

a nie je to ranná káva.              

Na Vianoce vždy sa varí, 

budeme z nej všetci zdraví. 

 

V kúte izby žiari, bliká, 

poháňa ho elektrika.            

Tíško čaká na darčeky, 

nech poteší dobré deti. 

 

Odpovede: 

Zo strechy sa na nás smeje cencúľ, potíšku padajú snehové vločky 

 a na stromčeku robí šuchot salónka. I keď to nie je plameň, tak nás 

páli mráz, zdraví budeme z vianočnej kapustnice a v kúte izby nám 

bliká vianočný stromček. 

 

Prajeme Vám krásne, veselé a šťastné Vianoce plné lásky a radosti 

v kruhu Vašich najbližších! 

 


