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                                                 NESKORÁ JESEŇ 

 

Po prstoch sa kradne dáždik tichý. 

Súka nebo tenké pradivá. 

Vyzlečená vetrom z dávnej pýchy, 

ošumela jeseň márnivá. 

  

Do kaluž jak vetchý popol leta 

zosypala listy hrdých krás. 

O päsť vŕškov hlavou podopretá,  

trpezlivo čaká na svoj čas. 

 

 

 

 

 



 

 

                Deti sveta 

Život je nevyspytateľný, a preto by sme nemali myslieť len na seba, ale aj na 

ostatných ľudí. Zvlášť by sme  sa mali venovať tým, ktorí našu pomoc naozaj 

potrebujú. Sú to najmä deti.  

Podľa mňa je detstvo najkrajšie obdobie života, a preto by sme si ho mali 

plnými dúškami vychutnávať, lebo nie všetky deti majú také šťastie ako my. 

Niektoré nemajú dokonca čo jesť ani piť a iné sú týrané rodičmi alebo inými 

osobami. Niektorých ľudí diskriminujeme nielen kvôli rase ale aj náboženstvu, 

čo sa mi zdá trochu divné, lebo predsa každý má na výber, akú vieru bude 

vyznávať. Na rozdiel od farby pleti, lebo v akej sa narodíme, takú budeme mať 

po celý život, čiže si ju nevyberáme. Mnohí ľudia odcudzujú hlavne černochov, 

ale ešte viac Rómov. Možno práve preto, že niektorí z nich sú iní alebo 

nevychovaní, no to nám nedáva právo odcudzovať každého. Iní ľudia si to 

nemyslia a aj preto dochádza k týraniu detí. Dôvodom je aj to, že keď boli 

rodičia tých týraných detí malí, boli týraní aj oni, možno preto teraz za to 

trestajú svoje deti. Aj keď mne sa to zdá veľmi nespravodlivé, lebo deti sú v 

tomto veku bezbranné na rozdiel od tých ľudí, ktorí ich týrajú. 

 Preto by som bola najradšej, keby vo svete vôbec neexistovalo násilie, no to asi 

nie je možné. Ale aj tak som veľmi rada, že mám takú rodinu, akú mám, lebo sa 

na ňu môžem vo všetkom spoľahnúť. 

Veronika Cundrová, 8. B 

 

 

 

 

 



 

 

                      Deti sveta 

Hovorí sa,  že všetci sme rôzni, a pritom sme všetci rovnakí. Prečo si ľudia 

myslia, že sme odlišní od tých druhých? A tí druhí odlišní od nás? Pretože 

máme inú vieru? Alebo, že sa líšime vlasmi, očami, alebo že sme inej rasy a 

používame inú reč ako tí druhí ?  

Ľudia nás odlišujú len kvôli tomu, že sme nevzdelaní, alebo že pochádzame z 

chudobnej rodiny. Ale ani jeden  z nás si neuvedomuje, čo sa môže skrývať v 

tých nevzdelaných deťoch. Môžu mať talent, ktorý nemôžu rozvíjať, pretože 

nemajú dostatok finančných prostriedkov. Nato jestvujú na Zemi milionári, aby 

sa chválili,  koľko majú peňazí? Alebo, aby každý deň jazdili v nových 

štýlových autách a nakupovali si veci podľa poslednej módy? Keby tak každý 

jeden z tých milionárov radšej investoval do sirotincov, do vzdelania, aby sa 

mohli aj tie deti vzdelávať. Len málokto si uvedomuje, že práve my deti máme v 

rukách budúcnosť. Na svete veľké množstvo ľudí a detí trpí hladom, 

podvýživou, nevzdelanosťou napriek tomu, že žijú v krajinách  s obrovským 

prírodným bohatstvom. Práve tu by bolo potrebné nasmerovať naše investície - 

do výstavby škôl, do výstavby nemocníc. 

Veľa deti nepozná svojich rodičov, pretože práve rodičia ich zanedbávali, 

nestarali sa o ne a neposkytli im základné podmienky pre život. Tieto deti žijú v 

detských domovoch a náhradných  rodičov im robia vychovávatelia, ktorí ich 

učia byť dobrými ľuďmi. Často z týchto deti svojou vlastnou usilovnosťou 

vyrastú svetoznámi inžinieri, umelci alebo lekári.  

Svet je obrovské miesto, kde žijú milióny detí čiernych, bielych, žltých detí, 

ktoré už od útleho detstva môžu rozhodovať,  ako sa tento svet bude naďalej 

vyvíjať. Ja im prajem, aby mali veľa lásky a dostatok jedla na prežitie.  

Aj zdravie im zo srdca želám. Dúfam, že ostatné dobré ich v živote iba čaká.                                          

                                                                                         Zdenka Kramárová, 9. B 



 

 

                                                 Deti sveta 

Na svete je veľa ľudí, no väčšina ľudí je chudobná. Najviac chudobných žije v 

Afrike. Ľudia tam majú príšerné podmienky na život. Trpia niektorými  

chorobami. Oni ich od seba odháňajú, aby sa nenakazili, no najhoršie sa cítia 

deti. Prečo? No predsa preto, lebo ich všetci odsudzujú. Nemajú žiadne hračky a 

hrajú sa len s tým, čo si vyrobia, alebo im to niekto daruje. Preto by sme im mali 

pomôcť, lebo ľudia naozaj potrebujú pomoc.  

Erika Dubňanská, 6. A 

                      Týranie  

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna malá dedinka, ktorá sa volala Edgerton. V tej 

malej dedinke žilo veľmi málo tyranov až na jedného otca dvoch detí. V dedinke 

Edgerton bolo každému ľúto Aničky a Janka. Ich otec ich stále bil a každý ho 

volal tyran. Deti nemohli celú noc spať, pretože ich otec veľmi pil alkohol. 

Babička Helenka si chcela vziať deti k sebe, ktoré sa veľmi tešili, lebo si to s 

ňou tajne dohodli. Nič nemohli otcovi povedať. Deti sa tešili hlavne na ich 

izbičku, pretože doma spávali v pivnici. Do školy chodili špinavé a mokré, 

každý sa z nich vysmieval. Pani učiteľka si to všimla a všetkým tým, čo sa z 

nich smiali, dala zápisy. Pani učiteľka si ich zavolala, spýtala sa ich, čo sa s nimi 

deje. Oni so slzami v očiach odpovedali, že majú otca  tyrana. Učiteľka sa 

oboznámila aj s tým, že mama im zomrela, keď mali jeden rok. Dozvedela sa aj 

to, že babička im dohodla pobyt u nej v teplej a peknej izbičke. Spýtala sa ich, 

kde je ich babka. Bola v nemocnici. Aničkin a Jankov otec ju veľmi zbil, lebo sa 

dozvedel, že sa s nimi dohodla. Babička ležala v kritickom stave. S deťmi sa 

vybrala k babičke Helenke do nemocnice. Lekára sa pýtali na jej zdravotný stav. 

Hovoril im o tom, že keď sa preberie, budú ju operovať. Problém bol len v tom, 

že nemala peniaze na drahú operáciu. Vtedy sa pani učiteľka rozhodla pomôcť. 

Sumu uhradila za babičku. Otec detí sa dozvedel o babičkinom stave, zastavil 

pani učiteľku a povedal jej: „Pani učiteľka, spravil som veľa chýb, ktoré chcem 



 

 

vo svojom živote zmeniť“. Vtedy sa pani učiteľky zaslzili oči, povedala mu: 

„vaše deti nie sú ochotné  sa k vám vrátiť“. Sľúbil, že svoj život napraví tým, že 

zaplatí operáciu za babičku, prestane piť, nájde si ženu a prestane každého týrať. 

Vybral sa do nemocnice, na chodbe stáli jeho deti. Veľmi plakali. Povedal im 

svoj sľub. Deti mu povedali, že to ešte spolu skúsia. Babička akoby zázrakom sa 

prebudila z kómy a odvtedy žili šťastne, kým nepomreli.  

Viktória Kačmárová, 6. A 

                  Život detí 

 

Deti z ulice, ktoré nemajú nikoho ani mamu ani iných blízkych, ktorí by im 

darovali krásne, láskavé a nežné pohladenie. Niekedy by stačilo aj nežné slovko 

"Mám ťa rád", ktoré by zahrialo a potešilo ich smutné malé srdiečka. Tieto deti z 

ulice a siroty nemajú nikoho, kto by im povedal, čo je správne a čo nie. Preto sa 

často dostanú na tú nesprávnu cestu. Musia sa predierať životom ako len vedia. 

Ja som oproti tým deťom bohatá. Hoci mám už len jedného rodiča, ten druhý 

nikdy neodíde z môjho srdca, bude tam navždy. Mám aj priateľov, ktorí mi 

pomôžu a podržia ma v zlých chvíľach. Mám aj strechu nad hlavou, mám kde 

bývať. Jedno s deťmi z ulice mám však spoločné. Obaja by sme sa radi pritúlili 

k teplému materinskému srdcu. Každý normálny človek a každá milujúca matka 

si kladie tú istú otázku. Ako môže niekto ubližovať deťom? Správna odpoveď 

by sa hľadala asi veľmi ťažko. Isté je to, že detstvo je nádherné a krásne obdobie 

každého dieťaťa. Tak by to malo aj ostať. Ale deti sú týrané nielen fyzicky 

bitkou ale aj psychicky. Psychicky týrané deti sa len ťažko vracajú do kolektívu 

a spoločnosti ľudí. Boja sa niekomu znova veriť. Sociálne podmienky pre deti 

na Slovensku ale aj v ostatných európskych krajinách sú hrozné. Pri pohľade na 

tie zúbožené a choré deti sa mne, ale aj hocikomu inému chce plakať. Preto 

podporujme deti sveta. Nerobíte to pre seba, robíte to pre deti. Spoliehajú sa na 

dospelých, tak ich nesklamte!                                          Simona Dubňanská, 8.B 



 

 

Deň učiteľov 

V októbri si už tradične pripomíname odkaz velikána pedagogiky J. A. 

Komenského. Vraciame sa po stáročia k jeho myšlienkam ako k 

nevysychajúcemu prameňu, pri ktorom si uhasíme smäd po ľudskosti, láske a 

obetavosti.  

V myšlienkach učiteľa národov nájdeme vyslovenie takých želaní, aby sa každá 

škola stala „dielňou ľudskosti“, kde sa formujú práve ľudské city, „cvičiskom 

práce“ ustavičnej, ale príjemnej, „výrobňou svetla“ s cieľom osvietiť mysle, aby 

to bola „škola hrou“, kde štúdium je späté s potešením.  

Riaďme sa aj odkazom Komenského: „... aby sme s hľadaním pravdy, dobra a 

krásy, s trpezlivou láskou, pracovito a nenásilne kráčali k životnej múdrosti, 

radosti a šťastiu, lebo len tak sa môže škola stať chrámom vzdelanosti a 

výchovy“.  

Pri príležitosti Dňa učiteľov vedenie Základnej školy v Malcove zorganizovalo 

slávnostné posedenie s družobnou školou Gimnazjum Uście Gorlickie. 

Pri tejto významnej udalosti za dlhoročné výborné výchovno-vzdelávacie 

výsledky boli ocenení pedagogickí zamestnanci. Ocenenými boli: Mgr. Viera 

Džundová, Ing. Anna Spišáková, RNDr. Michal Smoliga, PaedDr. Monika 

Zapotoková, Mgr. Jana Stašová, Mgr. Jana Micheľová, Mgr. Helena Labašová, 

Mgr. Valeria Štabová. Ďalšími ocenenými boli: Ing. Ľubica Kaľatová, Helena 

Kačmárová, Alena Poláková, Oľga Vančíková, Jozef Slamka.  

                                                                                 PaedDr. Monika Zapotoková 

 

 

 

 

 

 



 

 

       Práca bola ocenená 1. miestom v okresnej súťaži. 

 

Moji učitelia 

 Škola a učitelia sú slová, ktoré denne skloňujeme vo všetkých pádoch. Ich 

obsah si každý žiak vysvetľuje po svojom. Pre niekoho je to niečo, k čomu sa 

nerád vracia a pre niekoho zase kopec krásnych spomienok. 

Škola a učiteľ  - tieto pojmy vždy patrili nerozlučne k sebe. Keďže som ešte 

žiačkou, sú mi veľmi blízke. Hovorí sa, že škola je základ života a je to asi tak. 

Veď ona vzdeláva, formuje, usmerňuje a posúva človeka ďalej. Za tým všetkým 

stoja naši učitelia. Ľudia, ktorí sú akýmisi poslami vzdelania. Sú to tí, ktorí nám 

pomáhajú nadobúdať nové vedomosti a poznatky, ktorým sa najnovšie hovorí 

kompetencie. Nielenže sú s nami každý deň, ale patria aj do nášho života. 

 A akých mám učiteľov ja?  Keby som to chcela vyjadriť jedným slovom, 

bolo by to slovo dobrých. Som spokojná, hoci každý z nich je iný a každý má 

svoje pravidlá. Vedia podať informácie podľa svojej odbornosti. Dokážu 

vysvetliť, zopakovať, ale aj povzbudiť pri našich zaváhaniach. Možno, že to 

znie ako dáke klišé, ale nesťažujem sa. Veď aký učiteľ – taký žiak. Či opačne? 

Musí tu byť tolerancia z obidvoch strán. A aj zvýšený hlas je niekedy na mieste. 

V tomto veku to tak nevnímame, čo znamená učiteľ pre žiaka, ale postupom 

času to pochopíme všetci. Veď škola, učiteľ, spolužiaci – sú témy, na ktoré 

vďačne spomíname. 

Počas nášho života prejdeme rôznymi etapami. Jednou z nich je prvý vstup 

do školy. Nikdy nezabudnem na ten môj. Na môjho prvého pána učiteľa, keď mi 

pomáhal s prvými písmenkami a viedol moju malú rúčku. Môj strach zo školy 

premenil na istotu. Bol učiteľom aj kamarátom. Ale aj terajší učitelia si zaslúžia, 

aby som im vyslovila moju vďaku. Viem, že život žiaka je akoby na vážkach, 

úspešné dni sa striedajú s menej úspešnými a dobré známky so slabšími, ale 

nevzdávajme sa. 



 

 

Život je asi najprísnejší učiteľ a ten nikdy nepovie, kedy bude skúšať. A v 

živote nič nie je zbytočné, všetko má svoj význam. Škola nám dáva plným 

priehrštím a záleží len na každom z nás, koľko si z neho vezmeme. Možnože to, 

o čom si myslíme, že je pre nás zbytočné a nepotrebné, si nás v živote nájde ako 

prvé.                                                                               

                                                                                 Miroslava Lišivková, 9.A                 

    

Môj  odkaz  našej  Zemi 

 Odpusť nám, matička Zem ! 

Si krásna ako nebotyčné Tatry aj  ako rozkvitnutá letná lúka. 

 Odpusť nám, urobili sme pre Teba veľa dobrého, ale aj zlého. 

Mohlo Ti puknúť srdce, keď padali podťaté stromy. 

Mohlo Ťa spáliť, keď na Tebe horeli ohne. 

Ranili sme Ťa, keď sme chránené kvietky trhali. 

Dusila si sa, keď sme Tvoje ovzdušie zamorili dymom a jedmi. 

Trápil Ťa smäd, keď sme Tvojim riekam škodili.  

Ubližovali sme Ti, keď zahynul vtáčik či okatý motýlik. 

Viem, že toto je len zlomok z toho, čo sme Ti vyparatili. 

 Odpusť nám, matička Zem! 

Budeme liečiť rany na Tvojom tele, len sa k nám neotoč chrbtom. 

Prosíme Ťa o odpustenie! 

Buď nám vždy dobrou matkou! 

          Jaroslav Mihálik, 6. A 

         



 

 

                             Pomoc deťom chudobného sveta 

         Šťastný život dieťaťa závisí od rodičov, ktorý ho majú správne vychovať, od 

prostredia, v ktorom bude rásť a vzdelávať sa, spoznávať všetko pre život 

dôležité. 

      Ale čo ak sa narodí nechcené dieťa, ak má rodičov a vyrastá v doslova 

otrasných podmienkach? Na rad prichádzajú pracovníci z úradu sociálnych vecí 

a rodiny a v krajnom prípade dieťa rodičom odoberú. Niekedy zlyhá aj vlastná 

matka. Možno si myslí, že mu tam bude lepšie. Pýtam sa, čo by bolo, keby 

úrady nezasiahli ? Tuláctvo, drogy, zneužívanie, alkohol alebo iné závislosti ?  

       Iné problémy majú deti, ktoré sa narodia v krajinách, kde je pre zdravý život 

detí veľmi chudobné prostredie a pre nás úplne nepredstaviteľné. Chýba pitná 

voda, jedlo či šatstvo. Dieťa neskutočne trpí a postihujú ho choroby, ktoré ho 

ohrozujú na živote a môžu ho aj zabiť! Domov nám takmer denne prichádza 

množstvo rôznych letákov a sú tam aj také, ktoré nás vyzývajú, aby sme 

pomohli deťom, ktoré trpia a potrebujú pomoc, aby prežili. Úprimne si myslím, 

že na tieto letáky reaguje len veľmi málo ľudí. Čítala som, že asi 3 %. A čo 

zvyšok slušných ľudí, ktorý na prosby alebo výzvy nereaguje? Viem, že je to len 

jedna z mála možností, ako pomôcť. Predstavme si, že by to bolo opačne a my 

potrebujeme pomoc. 

        Našťastie pre tieto deti robia veľa rôzne nadácie a organizácie, ale aj 

Európska únia. Poskytujú lieky, lekárov, odbornú pomoc, potraviny, šatstvo. 

Nájdu sa aj takí obetaví ľudia, ktorí ich vzdelávajú. A na týchto deťoch skutočne 

vidno, že si vzdelávanie skutočne vážia. 

 Ja prajem všetkým deťom, aby žili šťastne a užívali si detstvo ako ja. 

Adriána Sentivániová, 7.A 

 

 



 

 

   Pomôžme africkým deťom ! 

 

 Je to jeden zo siedmich kontinentov. Je považovaný za kolísku ľudstva 

a má asi  25 najchudobnejších krajín sveta.  

 Afrika ! Krajina, v ktorej sa dostáva deťom slabého vzdelania, krajina 

nedostatočnej zdravotnej starostlivosti, hladu, vysokej úmrtnosti nielen detí,...  

Ale aj tam žijú ľudia, ktorí chcú žiť a prežiť! Aj oni majú deti, ktoré majú svoje 

túžby a sny, vedia sa smiať a milovať. Nemôžu predsa za to, že sa narodili do 

nepredstaviteľne drsných až neľudských podmienok. Chudoba, hlad a beznádej, 

to sú ich každodenní spoločníci. Najsmutnejšie pre mňa je, že trpia hlavne 

nevinné deti !  

Poznám síce túto krajinu len sprostredkovane, no prvé čo sa mi vyjaví pri slove 

„Afrika“, sú smutné deti tmavej pleti s krátkymi skučeravenými vláskami 

a nadutými bruškami. Pohľad na ne je pre mňa ešte smutnejší a poriadne to so 

mnou zatrasie. 

 Netreba nič komentovať, vidno, ako trpia.  

 Svet chudobných afrických detí a ten môj sú dva odlišné svety. 

 Ťažko sa mi porovnávajú. Sú príliš vzdialené a neporovnateľné a myslím si, že 

to isté platí aj o detstve, ktoré prežívam ja a ony. Príliš si v poslednom čase 

uvedomujem, že moje problémy v porovnaní s problémami týchto detí nestoja 

za reč. 

                                                          Miroslava Lišivková, 9.A 

                   

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                           

                                          Literárne výročia  v októbri: 

 

 

Narodili sa: 

2. 10. 1867 – Božena Slančíková - Timrava (Polichno)- slovenská 

prozaička, dramatička                                                (143. výročie) 

3. 10. 1762 – Anton Bernolák (Slanica na Orave) – rímsko-katolícky 

kňaz, jazykovedec                                              (248. výročie) 

5. 10. 1919 – Vojtech Zamarovský (Trenčín)-autor literatúry faktu  

(91. výročie) 

9. 10. 1936 – Ľubomír Feldek (Žilina)-slovenský básnik, dramatik, 

prozaik (74. rokov) 

18. 10. 1874 – Jozef Gregor - Tajovský (Tajov)-prozaik, predstaviteľ 

slovenského realizmu (136. výročie) 

18. 10. 1888 – Martin Rázus (Vrbica)-básnik, prozaik, esejista  (122. 

výročie) 

19. 10. 1901 –Ľudo Ondrejov (Slanje – Chorvátsko)-predstaviteľ 

lyrizovanej prózy  (109. výročie) 

19. 10. 1936 – Vincent Šikula (Dubová)-autor literatúry pre deti a 

mládež (74. výročie) 

29. 10. 1815 – Ľudovít Štúr (Uhrovec)- autor súčasného slovenského 

spisovného jazyka, učiteľ, spisovateľ a novinár  (195. výročie) 



 

 

 

 

                                                    

                             Zomreli: 

 

6. 10. 1995 – Rudolf Sloboda (Devínska Nová Ves)-prozaik, 

scenárista, autor literatúry pre deti  (15. výročie) 

10. 10. 1942 – Terézia Vansová (Banská Bystrica)- slovenská 

spisovateľka, predstaviteľka prvej generácie realizmu na Slovensku, 

zakladateľka ženského časopisu Dennica (68. výročie) 

22. 10. 1885 – Pavol Dobšinský (Drienčany)- zberateľ ľudovej 

slovesnosti, ktorý sa radí do obdobia romantizmu a je jedným zo 

spisovateľov štúrovskej generácie (125. výročie) 

25. 10. 1996 – Vladimír Mináč (Bratislava)- esejista, filmový 

scenárista, publicista, kultúrny a politický činiteľ (14. výročie) 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: PaedDr. Monika Zapotoková 

 



 

 

                              Deň boja za slobodu a demokraciu 

             

 

 

                  

17. novembra sme si pripomenuli začiatok nežnej revolúcie, udalostí, ktoré 

viedli k pádu komunistického režimu v Československu a obnoveniu 

demokratickej vlády, politickej a názorovej plurality, náboženskej slobody a 

rešpektovaniu ľudských práv. 

 V priebehu 80. rokov sa ekonomická, politická a sociálna situácia 

komunistického Československa neustále zhoršovala. 

Nesloboda, strnulosť a všeobecný nedostatok, spolu s pocitom, že ľudia žijú vo 

vnútri koncentračného tábora dozreli do spontánnych prejavov a manifestácií. 

Jedna z prvých na Slovensku bola 25. marca 1988 sviečková demonštrácia v 

Bratislave. 

Ďalšie demonštrácie študentov v januári 1989 dávali tušiť, že komunistický 

režim sa rúca, a nepodporuje ho už nikto. 

 17. novembra 1989 sa v Prahe konala pokojná študentská demonštrácia. Jej 

účastníci si chceli pripomenúť výročie zatvorenia českých vysokých škôl počas 

nemeckej okupácie v roku 1939. Zároveň chceli upozorniť na nevyhnutnosť 

hlbokých a zásadných spoločenských zmien. 

  Polícia na to reagovala brutálnym zásahom, čo vyvolalo silnú odozvu v celej 

spoločnosti. Začali sa masové protesty a manifestácie, ktoré vyvrcholili 

celoštátnym generálnym štrajkom. Komunistický režim, ktorý stratil podporu zo 

Sovietskeho zväzu, bol nútený začať s protestujúcimi vyjednávať. Kozmetické 



 

 

zmeny systému  a výmeny najviac skompromitovaných politikov však už 

nestačili a komunistická strana sa po viac než 40. rokoch vlády, musela vzdať 

moci. 

10. decembra 1989 bola vymenovaná prvá vláda, v ktorej mali prevahu 

nekomunisti. V závere roka bol zvolený za prezidenta bývalý disident Václav 

Havel a v nasledujúcom roku sa konali voľby. 

PK DEJ 

 

Cesta na Maldivy  

 

Ona, oni, my, vy, pôjdeme na Maldivy. 

On, ona, ty, buďte pracovití! 

Ten, tá, to, tí, tie, majú pekné žitie. 

Kto a čo, ich sa pýtam prečo. 

Na Maldivy za pracovitosť pôjdeme 

a tam si pekne žiť budeme. 

Ak chcete na Maldivy ísť,  

Nezabudnite zámená použiť!                 

                                        Lívia Gernátová, 6. A 

 

 



 

 

Medzinárodné dni v decembri  

 

1.12   Svetový deň  AIDS                       

2.12.   Medzinárodný deň zrušenia otroctva 

3.12.   Medzinárodný deň zdravotne postihnutých 

4.12.   Sviatok sv. Barbory, patrónky baníkov a delostrelcov 

6.12.   Sviatok sv. Mikuláša, patróna detí 

10.12. Deň ľudských práv 

10.12. Medzinárodný deň práv zvierat 

11.12  Medzinárodný deň hôr 

15.12. Medzinárodný týždeň jazykov 

18.12. Medzinárodný deň emigrantov 

18.12. Deň slovenskej poštovej známky a filatelie 

24.12. Štedrý deň 

24.12. Svetový deň osobných práv 

25.12. Prvý sviatok vianočný 

26.12. Druhý sviatok vianočný 

30.12. Deň vyhlásenia Slovenska za samostatnú cirkevnú provinciu                



 

 

 

 

 

            Vianočná osemsmerovka  

 

 

A  K I T S O N A R P 

B E L I O B F CH A Ý 

Ď F R U Ž A A K K K 

M S I C M C V Č G S 

J N D É Ý Á K R Ž N 

L E N P R Ó Z A J I 

O S P P Í H V E R Š 

F N Z R M A P Á G B 

M O R A V Č Í K Z O 

R N T S E K U V O D 

 

 

 

 



 

 

              VIANOCE                                                              

Vianoce sú krásne sviatky, sviatky mieru radosti, 

kto poslúcha , oplatí sa , sú aj sviatky hojnosti. 

Ihličie už  pekne vonia, je to vôňa vianočná,  

ozdoba a sviečka pekná čaro Vianoc dotvoria.   

 

Pod stromček sa ponáhľame, čo nás čaká nevieme, 

ako sme počúvali, to sa vtedy dozvieme. 

Dobré skutky pod stromčekom, premenia sa v darčeky, 

kto počúval, raduje sa , kto nerobil neplechy. 

 

Vianoce sú krásny deň, tešíme sa na ne, 

všetky darčeky rozbalíme, a nič nenecháme. 

Ježiškovi ďakujeme, že nás takto obdaril, 

a sny naše tajne splnil, v darčeky nám ich premenil. 

 

Stromček stojí, sviečky svietia,  

to je symbol vianočný, 

vychutnajme si pokoj sladký  

a pekný čas vianočný.                  

 

                 Veronika Drutarovská, 5. A 



 

 

Vianoce 

 

Keď Vianoce prichádzajú,  

darčeky sa zháňajú. 

Sniežik sa sype, vetrík fúka,  

zapadol les, zapadla lúka.  

Všetko je biele, snehuliak sa rehoce,  

už sú tu zasa Vianoce.  

Vianočný stromček už v izbe svieti,  

tešia sa dospelí, tešia sa deti.  

                                      Viktória Bocková, 5. A 

 

                             

 

Šťastné a veselé Vianoce Vám praje redakcia časopisu Prameň pod vedením 

          p. uč. Mgr. Jany Stašovej a PaedDr. Moniky Zapotokovej.      
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