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                                      Vážení čitatelia, 

 

opäť prichádza čas Vianoc. 

 Čas sviatočný, čas výnimočný, čas zázračný.  

Vianoce sa vyznačujú úprimnosťou ľudských citov.  

Vianoce sú prevažne sviatkami rodiny a domova.  

Nech veľká krása a úprimnosť sprevádzajú ticho vianočné sviatky. 

Prežite ich v zdraví v kruhu svojej rodiny a pokojom v duši. 

Prajem Vám šťastné, pokojné a požehnané vianočné sviatky. 

  Mgr. Viera Džundová 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Mikuláš, Mikuláš, čo v tom vreci máš ? 

  

Dobrá sestrička 

 

 Jeden zimný podvečer som si čítala knihu a zrazu som počula, ako niečo 

buchlo do okna. -  Čo to bolo? – povedala som si v duchu.  

Najprv som sa bála, ale potom som sa premohla. Utekala som do kuchyne. 

Vtom som uvidela jednu veľkú čižmu a v nej plno sladkostí. Okno bolo ešte 

otvorené. 

 - Bol to iste Mikuláš! – pomyslela som si.  

Vedľa mali čižmy aj moji bratia, oni však miesto sladkostí dostali čierne uhlie 

a palicu. Bolo mi ich ľúto. Podľa mňa aj oni boli poslušní.  

Rozhodla som sa, že sa nielen s nimi, ale aj s celou rodinou podelím.  

 A výsledok ? Asi pôjdeme k zubárovi. Ale bratia boli šťastní, že majú 

takú skvelú malú sestričku, ktorá ich má veľmi rada. 

Eva Cingeľová, 5. A 

 

 

 

 

 



Milý Mikuláš! 

 

 Volám  sa Kristínka Dorinová a chodím do 5. A triedy. 

Už sa teším na Tvoj príchod, no hlavne, ako sa 6. decembra potichúčky 

vkradneš počas noci do našich príbytkov a do novučkých papučiek na okne 

šuchneš zopár darčekov. 

 Viem, že si vopred rozmyslíš, komu čo donesieš. A rozhodne aj to, ako sa 

kto počas celého roka správal. Pre dobré deti sladkosti a pre zlé uhlie a možno aj 

bakuľu. 

 Kým my tíško spíme v teplých perinkách, Ty v chlade a mraze roznášaš 

a rozdeľuješ. Ale pre deti je to práca veľmi očakávaná. Veď je to len raz v roku. 

 Aj keď som nie najmenšia, horím nedočkavosťou. Viem, že v očkách detí 

sa roziskria malé hviezdičky šťastia a radosti pri pohľade na darčeky. 

  

 S pozdravom Tvoj veľký fanúšik 

                            Kristínka 

 

 

P. S.: Sľubujem, že čižmičky si vyleštím. 

 

Kristína Dorinová, 5. A 

 



Očakávanie  

 

Čo nevidieť sú tu Vianoce zas,  

teší sa na ne každý z nás. 

Zimná krajina je plná snehu, 

veď pri stromčeku cítiť len nehu. 

 

Zvieratká sú v sladkom spánku, 

cítia mamkinu uspávanku: 

O žiarivom stromčeku a sviečkach. 

Sníček im sadá na viečka. 

 

Aj o Mikulášovi sa im zdá sladký sen, 

dotknúť sa ho túžia chvíľu len. 

Aby ten milý bielovlasý starček 

priniesol do brlôžka darček. 

 

Laura Sidorjaková, 6.A 

 



Toľko radosti   

 

V decembri je Mikuláša, 

deti sa naň veľmi tešia. 

Každý rok má dobrý plán, 

ako spraviť radosť nám. 

 

 

Večer zhasnú všetky svetlá. 

Ráno čaká radosť veľká. 

Sánky, keksy, čokoládky – 

deťom začne život sladký. 

 

                                Matúš Volk, 6.B 

 

 

 

 

 



                                           Mikuláš 

 

K mojim najobľúbenejším dňom patrí aj obdobie, keď sa blíži sviatok 

svätého Mikuláša. Veľmi si želám, aby som v tento deň dostala moju obľúbenú 

knihu. Veľmi mám rada našu históriu, takže ma poteší akákoľvek kniha 

o minulosti.  

No ja tiež pripravujem  darčeky pre moju rodinu, lebo moju rodinu si 

veľmi vážim a mám ju veľmi rada. Chcem, aby sa im v tento deň splnilo želanie. 

Tým želaním je, aby moja rodina bola vždy taká rozosmiata. 

Ja nezabúdam v tento deň ani na svoje milé kamarátky. Prajem si, aby 

sme sa s kamarátkami dobre učili, aby z nás niečo bolo. Preto si prajem knihu 

o minulosti. Myslím si, že kamarátky si tiež želajú niečo výnimočné. 

Tiež sa teším na to, keď sa nejaký muž alebo žena preoblečie za Mikuláša 

a rozdáva deťom darčeky, aj keď už viem, že nie je ozajstný. 

 

                                                                                                      Nikola Bilá, 8. B 

 

 

 

 

 

  

 

 



                                Mikuláš – priateľ náš 

 

 

 

Mikuláš, Mikuláš je priateľ náš, 

pod stromčekom sny nám napĺňaš. 

 

Mikuláš, Mikuláš si priateľ náš,  

škoda, že si s čertom kamarát. 

 

Miku, Miku, Mikuláš, 

ďakujeme ti, že nám pomáhaš. 

 

Mikuláš je dobrý a čert zlý,  

hromžia nám, že sme nezbední. 

 

Vianočný čas sa blíži 

a my polepšení sme pri stromčeku všetci.  

 

 

                                                                                                    Jozefína Bilá, 8. B 

 

 



           

  Krásna a zaujímavá príroda 

 

Najradšej chodím do prírody vtedy, keď svieti slnko. Niektorí 

ľudia sa v prírode nevedia správať, keď do nej vstupujú. Nedokážu 

dodržiavať čistotu v prírode. Do prírody vstupujem vtedy, keď je 

dobré a slnečné počasie. Rôzne farby a rôzne vône vo mne prebúdzajú 

lásku k prírode. Do prírody chodím s kamarátkami. Niekedy sa v nej 

zastavíme iba tak, chvíľu sa pristavíme.  

Chcela by som, aby si všetci ľudia uvedomili, že príroda je 

našou veľkou pomocníčkou. Pomáha rozmýšľať v tichosti a pokoji. 

                                                                                                     Nikola Bilá,  8. B 

 

 

                                 Lesklá a voňavá príroda  

 

Príroda je krásna a úžasná. Príroda je voňavá, keď ju nikto 

neničí. Príroda je všetko okolo nás. Do prírody môžu chodiť všetci, je 

otvorená pre všetkých. Príroda sa leskne. Treba ju chrániť. Príroda je 

ako chlapec, ktorý vyznáva lásku dievčaťu. Príroda je oproti nám vo 

výhode. Môže existovať bez nás, ale my bez nej nie. Skôr, akoby sme 

mali prírode rozkazovať, mali by sme jej načúvať. 

                                                                                                  Jozefína Bilá, 8. B 



 

        Zima 

Sneh sa sype, zver už  spí, 

nech ju nikto  neruší . 

Čo je vločka? Biela krása. 

Padá z neba, pozerá sa. 

 

Padla ona na chodník, 

spadol na nej hudobník. 

Jeho trúbka rozbila sa, 

zanikla v nej všetka krása. 

 

Hudobník sa rozplakal, 

Čo si počne ? 

S touto trúbkou hrával večne, 

Bude smútiť nekonečne. 

 

Druhá vločka z neba kričí, 

moja sestra všetko zničí. 

A tak prišla znova jar, 

trubkár už viac neplakal. 

                                         Erika Dubňanská, 8.A 

                                         Viktória Kačmárová,  8.A 

                                         Nikola Kolcunová, 8. A 

 

 

                             Zima 

                          Zima, zima už je tu, 

                          máme doma veselú náladu. 

                          Keď sa pozriem cez okno, 

                          vidím sneh len okolo. 

                          Stromček je už ozdobený, 

                          na Vianoce pripravený.  

                                                                           Alžbeta M. Pavliková, 4. ročník 



Zima 

 

Každý rok sa krajina opäť zahalí do zimných šiat. Jemný vánok  sa zmení 

na obrovské záveje snehu. Týmto sa začína najkrajšie obdobie -  zima.  

Práve vtedy všetko stíchne a krajinu ovládne pokoj. Na  uliciach zavládne 

ticho a počuť, ako pomaly padá sneh. Voda sa premení  na zamrznuté zrkadlo, 

v ktorom sa vidí aj to najmenšie stvorenie.  Stromy majú na sebe bielu prikrývku 

a zver sa chystá na zimný spánok. V lese počuť len šum snehu, ako sa pomaly 

kotúľa na zem. V mestách zavládne vianočná nálada, ktorou začínajú prípravy 

na najkrajší sviatok - Vianoce. Deti sa tešia na rozbaľovanie darčekov, ktoré si 

nájdu pod obrovským stromčekom. Mesto skrášlia vianočné ozdoby a blikajúce 

svetielka. Pod nohami každého človeka vŕzga jemný  sneh. Detičky sa vydali 

vychutnávať dary zimy. Mrázik im jemne vyštípal líca. V každej záhrade sa 

objaví  pekný biely pán – snehuliak. V noci je krajina zase iná. Prítulné vločky, 

ktoré už všetko obliekli do bielych vankúšov, teraz poletujú  vo vzduchu len pri 

svetle mesiaca. Ten krajinu zmenil na úplne iný svet, v ktorom jediné svetlo je 

jeho strieborná žiara ako lampáš v tme. Pri prvých ranných slnečných lúčoch 

dostáva naša biela, nežná snehová prikrývka ružový nádych a všetko naokolo sa 

leskne ako najkrajší šperk. Zima plynie ďalej a snehu je čoraz viac. Deti si ho 

užívajú. Oprášia odložené korčule a sánky a vyberú sa von.  

Deň za dňom rýchlo plynie a zima nás pomaly opúšťa. Prírodné zrkadlá sa 

menia na tečúce sny. Na snehuliaka každý zabudne a pozerajúci sa na západ 

slnka bude úplne sám. 

                                                                                       Erika Dubňanská, 8.A 

                                                                                       Viktória Kačmárová , 8.A 

                                                                                       Nikola Kolcunová, 8. A 

 



                                          Čaro zimy   

 

Mám veľmi rada zimu – zimnú krajinu, ktorá má vždy vie očariť svojou 

neopakovateľnou krásou. V mrazivom ráne sa krajina pokrytá snehovou perinou 

trbliece, akoby na nej ležali rozsypané drobné diamanty.  

Posledné zvyšky zoschnutých kvetov postriebrené námrazou sa pri prvých 

zábleskoch slnečných lúčov rozžiaria ako vianočný stromček. 

Biely sneh ako mäkký kožúšok objíma všetko naokolo a príroda ticho 

zaspáva pod snežnou prikrývkou. Biely koberec pokryje takmer všetko naokolo 

a krajina vyzerá ako rozprávka. Prítulné vločky, ktoré už všetko obliekli do 

bielych vankúšov, teraz tancujú vo vzduchu len pri svetle mesiaca. 

           V takomto svete sa človek túži prebúdzať sa a zaspávať. 

                                                                                                   Jozefína Bilá , 8. B 

 

                                            Zima 

Zimná krajina pripomína Vianoce. Vianoce sú najkrajšie sviatky pre 

človeka.  

Ale zvieratá v zime už nechodia tak radostne a veselo ako počas iných 

ročných období, keď je teplo. Skrývajú sa vo svojich domčekoch.  

Ani ľudia v zime nechodia tak často vonku. Ale tešia sa na stromček, darčeky, 

rodinu. Deti sa radujú, keď sneží. Môžu sa hrať,  sánkovať a stavať snehuliakov. 

Zimu vidia naozaj nádherne. Asi iba stromy sú najsmutnejšie v zime, lebo sneh 

ich zakrýva. 

Najlepšie je byť doma so svojou rodinou a tešiť sa z Vianoc. 

                                                                                                     Zuzana Bilá, 8. B 

 



                                    Biely kamarát 

 

Snehuliačik, môj miláčik,  

rád sa s tebou hrám. 

Kedy prídeš k nám? 

 

Budeme sa spolu hrať,  

rozprávky si rozprávať. 

Ja ťa mám tak strašne rád, 

ty si môj veľký kamarát.     Oliver Sidorjak, 3.A 

 

                                                                    Vianočný čas 

 

                                                       Už sú tu Vianoce, 

                                                         stromček sa ligoce. 

                                                               Zavládol vianočný čas, 

                                                  zima je tu zas. 

                                                                  To je radosť. Sneh padá. 

                                                               Hneď je biela záhrada. 

                                                                   Bude dobrá sánkovačka, 

                                                                 možno že aj naháňačka. 

                                                        Pripravím si sane, 

                                                               hneď nasadnem na ne. 

                                                                                       Andrea Kačmárová 2. A 



                                          Zasnežená krajina 

 

Naša krajina je veľmi krásna, žije v nej veľa ľudí, sú veľmi natešení 

z toho, že napadol krásny biely sneh. Obklopili ich krásne zasnežené domy 

a stromy. 

Ľady sú krásne zasnežené, deti šťastné, že sa môžu korčuľovať 

a vyblázniť sa na snehu. Vietor pofukuje a pozerá sa na nás s oboch strán. 

Snehové vločky sa na nás usmievajú a hrávajú sa s našimi krásnymi zvieratami. 

Niektorí starší ľudia sa obávajú toho, že zamrznú. Ale nemusia sa obávať, lebo 

náš krásny sniežik ich ochráni. Lesy a hory sa na nás pozerajú a smejú sa z ľavej 

a pravej strany. Tešia sa z toho, ako nad nami vládnu. 

Deti si stavajú krásne snehuliaky, ktoré sa medzi sebou tajnou rečou rozprávajú. 

Zima deťom dáva radosť. V zime je veľmi krásna nielen obloha, ale aj všetky 

okná. Pán mráz na nás svieti a pýta sa, ako sa cítime v jeho náručí. V zime nám 

prichádzajú naše milované sviatky, na ktoré sa tešíme. Sú to naše milované 

Vianoce. Keď je po všetkom,  tak sme smutní, chceli by sme ich späť, ale to už 

bude až o jeden rok. Musíme čakať. 

A tak začína každý svoj nový rok, nový život, niekto smutne, niekto 

veselo, ale nemusíme sa trápiť, lebo sneh a Vianoce zase prídu. 

                                                                                            Dominika Cinová, 8. B 

                                           

 

 

 

 

 

 

 



                        Veselé Vianoce 

 

Zvončeky už cingajú, 

do chrámu nás volajú. 

Stromčeky sa ozdobujú  

a deti sa nám radujú. 

Babka pečie perníky, 

bude, že to muziky. 

Do spevu sa všetci dáme 

a Vianoce privítame.           

                                         Žaneta Gduľová, 4. ročník 

 

                                          Vianoce 

 

Vianočnej krajiny sa neviem nabažiť. Kolísavé stromy vo mne prebúdzajú 

neskrotnú túžbu dotknúť sa ich.  

Vianoce sú najkrajšie sviatky v živote, a to hlavne vtedy, keď sa celá 

rodina spolu stretne pri jednom stole. Vianoce sú už tu a teším sa na ten pekný 

studený biely sneh. Vietor fúka a nádherne sa hrá so snehovými vločkami. 

Na tom všetkom je najlepšie to, keď vonku nádherne sneží a ja a celá 

moja rodina sme doma – spolu a rozbaľujete darčeky. Sú to okamihy, ktoré si 

budem navždy pamätať. 

                                                                                                   Simona Billá,  8. B 

 



                                       Nedočkavé Vianoce   

 

Už sa neviem dočkať, kedy prídu Vianoce. Vietor sa rozpráva s bielym 

snehom. Sneh nám možno znepríjemňuje život, ale prepáčime mu to. 

 No Vianoce sú najkrajšie sviatky v roku, a preto sa každý človek na 

Vianoce teší. Hory mrazivej zimy zakrývajú nádherné pohľady na vysoké 

cencúle, ktoré visia zo striech domov. Najviac ma inšpiruje to, že z neba padajú 

snehové vločky, a pritom s rodinou rozbaľujem darčeky. 

Sneh zakrýva všetko farebné a najmä pôdu, keď je celá zelená. 

                                                                                                      Nikola Bilá, 8. B 

                                       TAJNIČKA                    

                                       

 

1. Lesné zviera 

2. Meno chlapca 

3. Zdravá zelenina 

4. Časť tela 

5. Názov obce 

6. Kyslé ovocie 

7. Dopravný 

prostriedok 

 

 

                                                                                      Michal Bocko, 4. ročník 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 



                                Vianočný humor   

 

 

Janko píše Ježiškovi. Ježiško, keď mi donesieš motorku, budem celý týždeň 

dobrý. Janko sa zamyslí a povie si ,ale ja nevydržím byť dobrý celý týždeň, 

roztrhá list a píše nový. Milý Ježiško, keď mi donesieš motorku, budem celý deň 

dobrý.  Zase sa zamyslí, roztrhá list. Janko sa pozrie na obraz Panny Márie a 

zamkne ho do skrine a píše nový list. Milý Ježiško, zajal som tvoju matku. 

Výkupné je motorka! 

 

Malý Miško píše Ježiškovi, čo by chcel na Vianoce pod stromček: 

Chcel by som: sánky, nové značkové lyže a lyžiarky, bicykel, kolobežku, 

kolieskové korčule, korčule na ľad, nový LCD televízor, rádio, snowboard s 

výbavou, počítač, psíka, playstation, nové hodinky, autíčko na diaľkové 

ovládanie, štyri 3D hry do počítača... a veľa iných vecí, ale keďže som veľmi 

skromný, tak tie ďalšie už nemusia byť.  

 

Viete čo je úplná zima? 

Keď ty hovoríš zima a druhý počuje ľad. 

 

Santa Claus hovorí vo svojej dielni škriatkovi: "Koľko máme hračiek?" 

-"Žiadne!" 

-"A počítal si ich vôbec?" 

-"Áno, dvakrát." 

 

Škótsky Mikuláš navštívi rodinu a prihovorí sa deťom: 

-"Tak, detičky, čo si odo mňa kúpite?"  

                                                                                      Erika Dubňanská, 8. A 

                                                                                      Viktória Kačmárová ,  8. A 

                                                                                      Nikola Kolcunová, 8. A 

 



                                   Naše modlitby z 8. A   

 

Ako každý deň ako slnko vychádza i zapadá, 

tak nech každá bytosť, ktorá dýcha, nech chváli Pána. 

Nech ho chváli ľubozvučnými husľami  piesňami piesní. 

Každý krok nech ho zvelebuje, pod každý nech sa podpíše. 

Každé ústa nech ho velebia, že prehovoriť mohli. 

Vďaka Ti za to, že ráno vstávam a večer líham spať, 

za to, že si tajomstvom nad tajomstvami, ktoré máme spoznávať. 

Za to, že vždy na konci tunela biela iskra tancuje. 

Obdar ma Pane smelosťou na zmenu vecí, ktoré zmeniť idú, 

vyrovnanosťou na zmierenie s tými, s ktorými to nejde 

a rozumnosťou, aby som dokázala rozlišovať.                    

                                                                                               Lívia Gernátová, 8.A 

 

Pán Boh náš, ochraňuj nás. 

Nezabudni na nikoho, len na naše hriechy. 

Stále pri nás stoj, Pán Ježiš môj. 

Nechaj nám rodinu, ocka a maminu. 

Ochraňuj nás svojou mocou, dňom i nocou. 

                                                                                                        Peter Beňa, 8.A 



Modlím sa Ti modlitbičku, modlím sa ju v peknom sníčku. 

Pane Bože, kráľ nebeský, zošli z neba lásky blesky. 

Pane Bože daj nám chleba, cestou svojou veď do neba. 

Naše prosby vyslyš, prosím, veď Ťa stále v srdci nosím. 

                                                                                            Stanislav Chomjak, 8.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ježiško môj, prosím o zdravie a ochranu pre svet, viem, že to robíš, ďakujem. 

Anjelov nám dávaš, strážcov našich, chválime Ťa a velebíme za nich. 

Piesňou a srdcom Ťa oslavujeme, o pomoc Tvoju prosíme. 

Ochraňuj a dávaj pozor na nás deti v ťažkých chvíľach keď svet letí. 

Darujeme Ti modlitby a láskou si vyprosujeme milosť, neopúšťaj nás a daj nám 

jej dosť. 

                                                                                             Zuzana Lukáčová, 8.A  

 



                                    Ako upratujem izbu 

 

Chcel som začať upratovať, 

nemohol som sily nabrať. 

Zavolal som svojho brata, 

nech mi izbu on uprace. 

Bratovi sa nechcelo, 

povedal mi to veselo. 

Ostal som zas na to sám, 

sily na to azda mám. 

Chytím metlu, smetáčik, 

pozametám ako nik.  

 

Večer prídem z rybačky, 

veci musia do práčky. 

Ponožky tie treba vyprať, 

až keď si nos musím zapchať. 

Uložím si kocky,  hračky, 

slovom -  všetky čačky-mačky. 

Zo stoličky šaty preč, 

do skrine ich hodím hneď. 

Mamka skriňu otvorí, 

veľký úsmev vyčarí, veru ma aj pochváli. 

Martin Kaščák, 6.A 



Vianočný čas  

 

 

Na samé Vianoce, 

sniežik sa nám ligoce, 

pod jedličkou darčeky, 

hračky a pre chlapcov obleky. 

 

 

 

Domček sa čistotou leskne, 

ako ho vyzdobím viem už presne. 

Bielych anjelikov do izbičky, 

zelené ihličie do vázičky. 

 

 

 

K tomu trblietavé sviečky, 

rozžiaria zvedavé očká aj dietky.   

Nech sa splnia všetky detské sny 

a vtedy je vianočný čas nádherný.  

 

                                                                                              Lívia Cudráková, 2. A 

 



                                                                                                                                                Internet 



Vianočný čas  

                                  

 

Vyzdobené  stromčeky už svietia, 

prichádza vianočný čas, všetci sa tešia. 

Krajina je pokrytá bielou perinou,  

detičky sa sánkujú s veselou ozvenou . 

V Betleheme oslavujeme narodené Jezuliatko ovité v plienočkách,  

Mária mu spieva a Jozef ho kolembá. 

Jasná hviezda na nebi sa ligoce, 

oznamuje, že  prichádzajú Vianoce. 

Na štedrovečernom stole voňajú oblátky a med 

ich vôňu cítiť po celom dome hneď. 

Na stromčeku salónka sa ligoce, 

prajem Vám šťastné a veselé Vianoce. 

                                                 Laura Sidorjaková ,6. A 
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