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Milí žiaci, vážení rodičia! 

 

Čas neúprosne plynie a posunul nás pred prah najkrajších sviatkov v roku  

-  Vianoc. Sú to sviatky pokoja, porozumenia, lásky. Je to krásny čas, ktorý 

intenzívne trávime so svojimi blízkymi v teple domova. 

Čas sviatočný, výnimočný a zázračný, ktorý sa s nehou v tichosti blíži 

k nám. Do našich domovov, príbytkov, do našich duší, pocitov k nám rodinám, 

deťom, príbuzným, priateľom a známym. Čas, kedy sa aspoň na chvíľu snažíme 

zastaviť sa a vychutnať si čaro Vianoc. 

Vždy sa tešíme na príchod najkrajších sviatkov roka. Odhliadnuc od 

zbožnej úcty, ktorá im prináleží pre ich pôvod, berieme ich ako nádherný čas 

porozumenia a lásky k blížnemu. 

Vianoce sú najľudskejšie a najláskavejšie obdobie v roku. Keď sa 

o niekoľko dní rozozvučia všetky zvony sveta a oznámia príchod čarokrásnych 

Vianoc, zabudnime na všetky starosti a prežime tieto sviatky v láske, šťastí 

a svornosti. Nech tichá hudba veselosti nám počas celých Vianoc znie, nech rok 

nastávajúci nám pokoj, zdravie a šťastie prinesie. Nech sú Vianoce vo vašich 

domácnostiach plné lásky, pokoja a dobrej vôle. 

Vážení čitatelia, 

  v prvé dni nového roka sa zamýšľame, aký kus cesty sme ubehli, čo sa 

nám v starom roku podarilo a čo nie. Nový rok je obdobím kontrastu. Veselíme 

sa, blahoželáme si, ale neskôr, keď chvíle sviatočné vystriedajú všedné, 

uvažujeme, čo nás čaká.  Keď teda dvíhame poháre so želaniami, keď stisneme 

podávanú ruku, keď objímame svojich blízkych, pamätajme, že stále platí: „Len 

život žitý pre iného má zmysel.“ 

Poprajme si spoločne, aby nový  rok nás sprevádzal v pozitívnom duchu, 

aby bol výnimočnejším  a krajším ako rok predchádzajúci. 

Šťastný nový rok želá riaditeľstvo ZŠ v Malcove. 

                                                                       Viera Džundová, riaditeľka ZŠ 

 

 

 

 



                                     Jeseň života 

Hoci sme ešte mladí, nezaoberáme sa tým, čo bude, keď zostarneme. Ale 

máme pred sebou príklad, ako by sme sa mali správať a asi ako budeme vyzerať, 

keď zostarneme.   

Doma už nemám starých rodičov. Zomreli pred pár rokmi, ale stále na 

nich spomínam. Ako ma vedeli pohladkať, keď som niekde spadla, pofúkať 

boľavé kolienka a pekne utešiť. Dávali nám rady do života, lebo oni mali roky 

skúseností. Vtedy sme si ešte neuvedomovali, o čom rozprávajú, ale teraz už to 

vieme pochopiť. Stále nás vystríhali pred vojnou, lebo oni ju zažili a vedeli, čo 

je hlad a veľký strach o seba a o svoje deti. Zostala mi už len jedna babka, ktorú 

mám veľmi rada. Môžem sa jej posťažovať, keď ma niečo bolí, alebo si popýtať 

radu, keď si s niečím  neviem rady.  

Hoci už nie sú všetci medzi nami, ale stále cítim ich nežné ruky na svojej 

tvári a počujem ich radu, aby som bola dobrým človekom. 

Anna Dorinová, 8. B 

                                                      Jeseň starých rodičov 

     Jeseň života je ťažká, lebo starí rodičia sú väčšinou už veľmi unavení. 

Ja už mám len jednu babku, ktorú mám veľmi rád. Nežije s nami v jednej 

domácnosti, preto ju nevidím stále, ale aspoň si často zavoláme. Keď ma niečo 

bolí a babka sa to dozvie, tak sa mi zdá, že ju to bolí viac než mňa. Vie ma 

poľutovať, ale aj vyhrešiť za lapajstvo. Keď prídeme k nej na návštevu, obdarí 

ma nejakou dobrou radou do života. Spomínam si aj na mojich starých rodičov 

z ockovej strany, ktorí už nežijú. Keď som bol malý, dedko mi stále rozprával, 

ako oni dakedy žili. Ako sa museli na poli ťažko narobiť. Rozprával o svojich 

zvieratách a hlavne o koňoch. Že ich mal veľmi rád svedčí aj hodina v tvare 

konskej hlavy, ktorá nám po ňom zostala. 

Hoci už nie sú medzi nami, stále v duchu na nich spomínam. 

Michal Dorin, 8. B 



Babka, dedko 

Prečo máme babku, dedka? 

Lebo sú to naše zlatká. 

 

Naše babky obetavé, 

vozia nás do školy stále. 

 

A ich rúčky zázračné 

upečú buchty senzačné. 

 

Majú srdce veľmi milé, 

preto sú tak roztomilé. 

 

Aj dedkovia sú šikovní, 

stále majstrujú v dielni. 

 

Občas sú aj v záhradke, 

ich ruky sú potrebné všade. 

 

Majme k nim úprimnú lásku, 

vyhlaďme im každú vrásku. 

 

Od nich sa veľa naučíme, 

len na nich v živote nezabudnime. 

 

                                                                                          Daniel Kaščák, 6. A 



Milý dedko, milá babka  

 

Milý dedko, milá babka, 

vždy som veľmi rada, 

keď ste pri nás vedľa otca, vedľa mamy. 

Najkrajšie chvíle sú, 

keď ma babka hladí 

a ešte vzácnejšie sú,  

keď mi dedko radí. 

Milá babka, dedko, 

mám vás veľmi rada,  

ťažko je mi vyjadriť 

ako vás mám rada. 

Preto miesto slov 

vás radšej pobozkám 

a napíšem o vás  

pár jednoduchých slov. 

                                                                        Júlia Dudrová, 6. A 

 

 

 



                                         Starkí 

 

Ako v jeseni padá lístie do doliny, 

tak našich starkých zdobia šediny. 

 

Striebristé vlasy, na tvári vrásky 

a mozoľnaté ruky, čo pracovali z lásky. 

 

Ich pohľad je krásny, nevinný, 

to je ten pokoj z vlastnej rodiny. 

 

Je to len vonkajší výzor, vzhľad, 

no v srdci ukrytý vzácny poklad. 

 

A milujúce srdce, čo tak tíško bije, 

pokiaľ nás všetkých láskou nezakryje. 

 

Múdrosť, skromnosť, nežnosť, 

to je najkrajšia vlastnosť. 

 

Nech majú sily, lásky dosť 

a nech ostanú v našich srdciach ako hosť. 

 

Hľadím na nich celý čas,  

zachovaj nám ich Bože každému z nás. 

Martin Kaščák, 8. A 

Prvé miesto v literárnej súťaži Jeseň života 



Jeseň života - vrásky 

 

Hlávku  človeka 

zdobia  biele  vlásky, 

na  tvári  sa  objavujú 

vždy  nové  vrásky. 

 

 

Takýto  človek 

už  hoci  nemá  pružný  krok, 

ale  prežil  si  už  nie  jeden 

dobrý  a  či  zlý  rok. 

 

 

Vnúčencom  rozpráva 

príbehy  plné  múdrosti,  

deťom  zase  odovzdáva 

zaujímavé  skúsenosti. 

 

 

Na  tvári  sa  mu  striedajú 

úsmevy  z  radostí, 

občas  ich  však  vystriedajú 

i  slzy  starostí. 

 

 

Takýto  človek  si  prežil 

dlhú  životnú  púť, 

a  teraz  mu  môžeme  zapriať 

iba  dlho  ešte  šťastný  buď! 

                                            

Martina Džambová, 8. A 

Druhé miesto v literárnej súťaži Jeseň života 



                                                    Múdre šediny 

 

Keď prvý plač v sále zaznie, 

všetci šťastím plesajú. 

Deň za dňom hneď letieť začne, 

tie hodiny sa už zastaviť nedajú. 

 

Rýchlo zbehne jar i leto, 

jeseň sadá na lístie, 

a tak ako farbí listy slnko, 

zbledne aj vlas zaiste. 

 

V tých šedinách múdrosť drieme, 

pokoj, rady životné, 

my to všetci dobre vieme, 

buďme vďační vždy za ne. 

 

Ten čas krásny, keď sa starká vedľa teba posadí, 

a rozpráva, ako bolo, vlásky ti vždy pohladí. 

Poradí ti, keď je treba, 

nikdy sa neponáhľa. 

Taká jeseň aj pre teba veľmi veľkú cenu má! 

Monika Gajdošová, 8. A 

Tretie miesto v literárnej súťaži Jeseň života 



                   Krajšia jeseň života pre našich starkých 

Veľakrát sa mi už stalo, že ma starí rodičia začali poučovať. No neustále 

ma to hnevalo. Aj keď priznávam, že ich rada bola cenná.  

Napríklad raz som chcel ísť s kamarátmi zahrať si futbal, lebo som si 

myslel, že nebude pršať, bolo jasno, teplo, svietilo slnko. Ale dedko mi povedal, 

aby som sa až tak netešil, pretože pršať o chvíľu určite začne. Ja som mu 

samozrejme aj tak neveril. No dedkove slová sa potvrdili a o malú chvíľu sa 

obloha zatiahla a rozpršalo sa. Uvedomil som si, že dedko mal pravdu. Aj táto 

skúsenosť ma presvedčila o tom, že rady starkých sa mi nemusia páčiť, ale majú 

svoje opodstatnenie. A potvrdzuje sa mi to aj pri mojej mladšej sestre. Tiež sa 

jej snažím poradiť, ale vidím, aké je to ťažké, lebo rady sa neprijímajú ľahko. 

Nielen rady sa prijímajú ťažko, ale aj urobiť dobrý skutok v dnešnej dobe 

je namáhavé. Skúste pomôcť nejakému staršiemu človeku s nákupom. Keď bude 

môcť, tak utečie a keď nie, tak ich vám do rúk nedá v obave o ne. V dnešnej 

dobe sa dobré skutky nedejú často. Skôr sa vám prihodí niečo zlé ako dobrý 

skutok. 

Čím ďalej tým viacej si začínam uvedomovať, že za každou radou 

starkých stojí ich dlhodobá skúsenosť a ich láska k nám. 

Skúsme im vrátiť aspoň po troškách tú lásku, kým ich máme medzi sebou. 

Aj jeden múdry výrok hovorí: „Kamaráta máš v každom čase, no rodičov alebo 

starých rodičov iba raz.“ 

Ja sa budem snažiť z jesene života urobiť mojim starým rodičom krajšiu 

jeseň. 

Patrik Kramár, 8. A 

Tretie miesto v literárnej súťaži Jeseň života 



Jeseň života mojich starých rodičov 

 

Dedko, babka, to sú ľudia, 

 ktorí nás tak veľmi ľúbia. 

Hru si so mnou vždy zahrajú, 

aj príbeh porozprávajú. 

 

Hoci majú vlasy biele, 

ich nápady sú vždy skvelé.  

Vypočuť ma vedia stále, 

stoja pri mne neustále. 

 

Hoci im sily ubúdajú, 

snažiť sa neprestávajú. 

Mám ich preto veľmi rád, 

chcem im vždycky pomáhať.  

 

                                                          Samuel Gajdoš, 6. A 

 

 

 



Pomáhajme starým ľuďom 

 

Na lavičke medzi dvoma čerešňami sedí starček a starenka. Ich leto života 

vypršalo a začína sa nové obdobie – jeseň. Medzi nimi sedí vnúčik.  

Ich pery sa chvejú a šepocú tie nádherné slová: „Si naším milovaným 

vnúčikom. Držali sme ťa v náručí, keď si bol ešte len malé dieťa. Ďakujeme za 

každý tvoj milý úsmev a objatie. Keď už tu nebudeme, pamätaj si, že sme ťa 

veľmi ľúbili. Nikdy na nás nezabudni.“ Ich vrásky ukazujú na každodenné 

trápenie, ale ich oči stále žiaria a v ich srdci plápolá plameň lásky a šťastia zo 

života. Mysľou blúdia v matných, no stále tých najkrajších spomienkach 

z detstva. Nosom dýchajú svieži októbrový vzduch a ušami počúvajú posledný 

spev vtákov. Vtáci ich života už tiež prestávajú štebotať a kvetiny ich života 

pomaly strácajú farbu a vädnú. Večerné slnko svojimi lúčmi šteklí ich 

vyčerpanú a vyblednutú tvár a snaží sa povzbudiť bunky k novému životu 

a kráse, ale je to márne. Čas sa nevráti späť. Ako slnko stráca svoju krásnu 

a žiarivú farbu, tak ju pomaly stráca aj ich život. Lenže slnko zapadne a znova 

vyjde a začne nový deň, ale ich život sa už späť nevráti. Ani tento tichý 

októbrový večer sa už nezopakuje. Mnohokrát vidíme starého človeka ako sedí 

na lavičke a ani nevieme, že jeho pery kričia a prosia, aby sme mu nejako 

prejavili lásku a jeho oči žiadajú pomoc. Nepočujeme to preto, že sme 

zamestnaní každodennou prácou, povinnosťami a riešením rodinných 

problémov. Aj keď to počujeme, tak namiesto toho, aby sme sa podujali pomôcť 

mu tak mu povieme, že ho ľutujeme a necháme ho tak. Viac sa o neho 

nestaráme.  Nevidíme, ako mu je ťažko, pretože nás oslepil tento svet. Peniaze, 

podniky, obchody a cesta k našej významnosti, bohatstvu, povýšeniu, luxusu 

a sláve. Namiesto týchto hlúpostí by sme sa mali zastaviť a porozmýšľať 

o pomoci pre starších a o tom, ako im prejaviť lásku. Tiež by sme si mali 

uvedomiť, že aj my raz budeme starí. Že aj naše leto života sa raz pominie 



a budeme prežívať našu jeseň. Že aj my budeme potrebovať lásku a pomoc. 

Možno práve vtedy si vnúčatá tých, ktorým sme pomohli, uvedomia, že 

potrebujeme pomoc a povedia: „Aha! Tento človek kedysi pomohol mojej 

babke. Poďme pomôcť aj my jemu.“ 

A vtedy pocítime ako dobre sa cítil človek, ktorému sme pomáhali 

a povieme si: „Bolo dobre, že som mu vtedy pomohol. Teraz mám istotu, že sa 

mal dobre.“ Preto, čo chceme, aby ľudia robili nám, robme aj my im. 

 

        Sára Kramárová, 6. A 

     Prvé miesto v literárnej súťaži Jeseň života   

         

 

Starkí moji 

 

Drahí starkí moji, 

čo ste pre mňa urobili, 

za to vám dnes ďakujem 

a túto báseň vám venujem. 

 

Síce som vám niekedy robila vrásky na tvári, 

ale tá radosť na vašej tvári,  

keď ste ma videli, 

bolo to najkrajšie na svete. 

 

Aj keď ste ma rozmaznávali, 

aj tak ste ma učili, 

že nie všetko sa nám dá samo, 

ale musíme za to bojovať. 

 

Viem, že ma máte radi aj preto,  

že som dieťa vašich detí. 

Aneta Džundová, 6. A 



Jeseň  v živote človeka 

Každý človek prichádza na tento svet ako bezbranný človiečik, ktorý 

potrebuje nehu, opateru, starostlivosť a lásku. To všetko dostáva od svojich 

rodičov, starých rodičov, príbuzných a známych. Postupne začína rásť, pozoruje 

okolie, vníma svet okolo seba a tým sa formuje jeho osobnosť. 

Každý človek je niečím výnimočný. Prežije krásne roky s vyvoleným 

partnerom, vychováva deti a ani sa nenazdá a mladosť je preč. Nastáva jeseň – 

jeseň života. Deti žijú svoje životy a všetko to, čo dostali od svojich rodičov do 

vienka by mali odovzdávať ďalej budúcej generácií, ale zároveň vracať svojim 

rodičom to, čo kedysi dostali od nich. Keď človek dosiahne prah  jesene života, 

určite spomína na roky mladosti, vracia sa do detských čias, pozoruje, hodnotí či 

to, čo mal urobiť, aj urobil správne. Učíme sa na vlastných chybách, veľa vecí 

by sme urobili inak, keby  to šlo. Niekedy však osud zariadi všetko sám a človek 

sa musí tomu prispôsobiť. Každopádne v starobe by človek mal žať úrodu toho, 

čo počas svojho života zasial. Každý rodič chce dať svojim deťom len to 

najlepšie. Poradiť, povzbudiť na základe svojich životných skúseností. 

Mnohokrát mladý človek nechce dať na rady starších. Cíti sa silný, múdry, 

všetko má pred sebou, kým nepríde životný pád a vtedy sa zíde aj rada od 

staršieho. Mladí ľudia by si mali viac vážiť starých ľudí. Mali by na starkých 

pozerať tak, akoby sa v nich videli sami. Lebo každý mladý bude raz starý. 

Všetko to, čo robíme iným, ako sa k nim správame, môžeme očakávať aj my od 

svojich detí. Keď človeku praje zdravie, aj  jeseň života môže byť krásna. 

Všetky povinnosti, práca je za nimi a ešte keď žije v blízkosti s milujúcimi 

ľuďmi, cíti sa potrebný, že má tu pre koho byť. Návšteva vnúčat a pravnúčat 

oživí denný stereotyp a posilní človeka do ďalších dní. 

Dôkazom toho sú aj naši starkí, ktorých veľmi ľúbime a túžime po tom, 

aby boli s nami čo najdlhšie.                                 Stanislava Kačmárová, 8. A 



Starkí  sú studnicou múdrosti 

 

Keď som z nožičiek padala, 

starká ma vždy chytala. 

Pevnú náruč ona mala, 

hrejivo ma objímala. 

 

Šedé vlásky, bledé líčka, 

nebola to žiadna mníška. 

Veľa rôčkov prežila, 

vnúčatká si užila. 

 

Starký veľké vrásky mal, 

preto v noci nespával. 

Zato veľké srdce mal,  

lásku deckám rozdával. 

 

Veľa skúseností oni mali, 

aj ľuďom ich rozdávali. 

Do práce vždy chodievali, 

drsné rúčky z toho mali. 

 

Naše vzťahy silné boli,  

udržali by dva voly. 

Dobré rady mi vždy dali, 

s úsmevom ma sprevádzali. 

 

 

Laura Kolcunová, 6. A 

 
 

 



                                                                       Ďakujem  

 

Nie sú síce najmladší, 

ale ani najstarší. 

Od mala stoja pri nás, 

prvý, druhý krôčik videli náš. 

 

Za každé spadnutie nás povzbudili, 

aby sme sa zobudili 

a šli ďalej. 

Stáli pri nás ako rodičia v najlepšom aj v najhoršom. 

 

Za dobré veci chválili, 

za zlé karhali. 

Keby kriku za zlé veci nebolo, 

Pán Boh vie, čo by z nás teraz bolo. 

 

Nervozity, strachu bolo treba, 

teraz si môžu povedať ,,veď za to stálo to.“ 

Sú na seba pyšní ako nás vychovali, 

my im vďační sme za to. 

 

Strach, nervozitu aj tu treba, len nie veľa. 

Mamke, ockovi, dedkom a babičkám 

ďakovať musím, tak teda na záver 

     ĎAKUJEM!           

                                                                                         Martina Džambová, 8. A 



                                      Statočná prastará mama 

 

 So svojimi starými rodičmi žijem v spoločnej domácnosti, preto som s 

nimi tak často, ako sa len dá. Veľmi rada ich počúvam, hlavne keď rozprávajú 

príbehy zo svojho detstva. Mali ho veľmi ťažké, ba niekedy až neuveriteľné. 

Obaja zažili, čo je to vojna. Stará mama sa počas nej narodila, ale starý otec mal 

už deväť rokov. Rozprával mi príbeh, ako mu raz jeden vojak daroval striebornú 

lyžicu, ktorú má doteraz odloženú ako pamiatku na neho. Ale teraz by som 

chcela rozpovedať príbeh, ktorý mi rozprávala stará mama. Je síce smutný, ale 

so šťastným koncom. 

 Začalo sa to narodením starej mamy v roku 1944. Keďže bola vojna, 

nebolo peňazí ani na jedlo a už vôbec nie na lekárov. Stará mama ako bábätko 

bola hladná a akoby to nestačilo, dostala zápal na obidve očká. Stále plakávala, 

nielen od hladu, ale aj od bolesti. Jej mama, moja prastará mama, bola zúfalá. 

Najbližší lekár bol až v ďalekom meste a nebolo peňazí na voz, ktorý by ju do 

mesta odviezol. A  nebolo ani prastarého otca, ten bojoval vo vojne. Na všetko 

bola chuderka sama. Tak sa v zúfalstve vybrala s plačúcim bábätkom pešo do 

mesta hľadať pomoc. Ako tak šla sama, uplakaná, prišla k mostu a už-už, že 

cezeň prejde na druhú stranu. Keď tu na ňu kričí ruský vojak. Veľmi sa preľakla. 

Prečo ten vojak tak kričí, čo od nej chce, veď mu nerozumela ani slovo. Keď 

vojak prišiel bližšie, začal ju ťahať za ruku, niečo jej vysvetľoval a pritom 

ukazoval na most. Až neskôr prastará mama pochopila, že most je podmínovaný 

a obe aj s dieťatkom by zahynuli, keby naň vkročila. Tak im mladý ruský vojak 

zachránil život. 

 Tento príbeh sa končí šťastne, lebo moja stará mama žije dodnes a keby 

prastará mama žila, určite by som jej chcela poďakovať za to, ako to vtedy 

hrdinsky zvládla. Teraz často vidíme momentky - fotografie z vojnových území. 

Keby vtedy niekto odfotil mladého vystrašeného vojaka, ako ťahá za ruku 

uplakanú ženu s dieťatkom v náručí a prstom ukazuje na most, isto by ani jedno 

oko nezostalo suché. 

 

 

      Anička Soroková, 8. A  
 

 

 

 

 



               Poďakovanie starkým 

 

Naši starí rodičia sú naozaj studnicou múdrosti. Mnohí ľudia tomu však 

neveria. 

Tak napríklad vždy, keď nám treba s niečím pomôcť alebo niečo ukázať, 

s láskou a radosťou to spravia, lebo sa tešia, že aj my mladí sa chceme od nich 

niečomu novému priučiť. Vždy, keď mamy potrebujú pre nás niečo narýchlo 

uvariť, tak naše babky poznajú dávno známe recepty. A keď treba upratať a je 

na to málo času, poznajú super účinné prostriedky vyrobené z potravín. 

Napríklad, keď sa na obrus dostanú kvapky červeného vína, stačí škvrnu 

pokvapkať citrónovou šťavou a poliate miesto posypať soľou. Takéto účinné 

recepty poznajú naše babičky od svojej mladosti a poznajú aj všelijaké rôzne iné 

finty na pripálené hrnce či špinavé kachličky. Možno si niektorí ľudia myslia, že 

starí rodičia sú nudní a nezaujímaví, no naopak. Občas sa od nich dočkáme aj 

vtipného zážitku z ich mladosti alebo aj príhod z vojny, ktoré nám môžu 

vyrozprávať naši dedkovia a pradedkovia. Naše staré mamy nás zase môžu 

zaujať životnými skúsenosťami, ktoré nazbierali počas svojho života, a pritom 

všetkom nás naučia aj krásne vyšívať, háčkovať či štrikovať. Určite každá jedna 

starenka vie aspoň jednu z týchto techník a pri peknom a úprimnom prosení vám 

dozaista to, čo vedia, aj predvedú či prípadne naučia.  

Jednu vec, by ste si však mali zapamätať. K starším ľuďom by ste mali 

byť úctiví a zdvorilí, lebo ani zďaleka nemôžete vedieť, čo si za celý svoj život 

pretrpeli. Mali by ste byť radi, že máte svojich starých rodičov, ktorí vám môžu 

pomáhať, učiť vás novým veciam a dávať dobré rady do života. Celý náš život, 

by bol oveľa zložitejší, keby sme nemali našich rodičov a starých rodičov, ktorí 

nás vychovávajú k slušnosti a pracovitosti, a preto im patrí poďakovanie, 

napríklad aj touto formou. 

Denisa Onuferová, 8. A 

Prvé miesto v literárnej súťaži Starkí sú studnicou múdrosti 
 

 

 

 

 



                                               Moji starí rodičia 

 

Skoro ako v každej rodine, tak aj v našej máme starých rodičov. Aj ja som 

ich mal štyroch, ale ako to už býva, už sú len dvaja. 

Lepšie povedané mám dve milé babky. Dedkovia mi už zomreli, mám na 

nich už len spomienky na fotografiách, ale aj v pamäti, keď ma dedko po 

prečítaní novín len tak zo zábavy plesol po hlavičke a povedal: „Čítaj, čítaj, aby 

si bol múdry...!“  

Moje milé babičky sú už staršie dámy, ktoré majú sivé vlásky, veľké 

vrásky, mozoľnaté dlane a milé, láskavé srdiečka. Keby som ich mal opísať, tak 

začnem staršou z nich. Volá sa Zuzana a býva s nami. Nikdy sa s ňou nenudím. 

Len čo zapne televízor, zoberie ovládač a už kričí: „Miško! Miško! Poď dole – 

zase ten televízor!“ A ja už viem, čo sa stalo. Rád jej správne pozapínam 

ovládače. Teším sa, že jej môžem pomôcť. Ona za to, že jej pomôžem, ma 

neustále prekvapí, keď prídem zo školy domov. Na stole ma už čakajú „hadíky.“ 

To je taká sladkosť. Je to skoro každý deň, keď to nie je, tak sa pýtam, čo je 

s babkou.  

Druhá babka sa volá Mária. Tá nežije s nami, ale býva v našej dedine. 

S tou som menej, iba cez víkendy alebo keď niečo potrebuje. Nedávno som jej 

doniesol cesnak a pomohol jej s ťažkým nákupom a hneď pre mňa zo svojich 

skromných úspor pripravila päť eur. Bolo to milé, ale ja som jej povedal, že to 

netreba a ona, že len zober, zober, veď je to za pomoc. Je veľmi rada, že chodím 

k nej, lebo je sama. Keď prídem, tak sa milo so mnou porozpráva o škole. Takto 

ma povzbudí do ďalšieho školského života. 

Obe babky sú už na zaslúženom dôchodku, majú veľa zážitkov o tom, ako 

žili ony, keď boli mladé a teraz tie skúsenosti rozdávajú nám. 

Mám ich obe rád a teším sa z toho, že sú medzi nami, hoci ich zdravíčko 

už neposlúcha. Napriek tomu, že už majú po sedemdesiatke, stále ma svojimi 

radami povzbudzujú. 

Michal Bocko, 6. A 

 

 

  



                                     Moji starkí  

 

Vždy, keď sa blížia prázdniny alebo len obyčajný víkend, tak sa teším na 

svojich starých rodičov. Rád sa s nimi rozprávam, počúvam ich príbehy zo 

života, hráme sa hry a občas sa pri nich aj niečo priučím. Preto by som vám 

chcel niečo o nich prezradiť. 

Moja babka a dedko sú veľmi dobrí a srdeční ľudia. Mám ich veľmi rád, 

pretože sa s nimi nenudím. Aj keď ich sem-tam nazlostím, oni sa na mňa vôbec 

nehnevajú. Keď som bol ešte veľmi malý, ja si to nepamätám, ale z rozprávania 

viem, že mi moji starkí rozprávali každý večer pred spaním pekné rozprávky. 

Neboli to len také obyčajné rozprávky z knižiek, ale skutočné rozprávky, 

v ktorých sa ukrývala hlboká múdrosť. Moja babka ma vie vždy rozveseliť, 

poradí mi a pomôže, keď to potrebujem. Samozrejme, že aj dedko to takisto vie. 

Niekedy je síce zadudraný, ale určite je viac takýchto dedkov. Babka je šikovná 

gazdinka, upečie najlepšie koláčiky, no dedko je zasa domáci majster a opraví 

pokazený mixér, ktorý babka potrebuje pri pečení koláčikov. Vedia sa navzájom 

dopĺňať. Vždy sa teším na letné prázdniny a na prechádzky s dedkom po lese, 

kde nájdeme veľa hríbov, a tak potešíme aj babku, lebo nám pripraví chutnú 

hríbovú polievku. Svojich starých rodičov mám veľmi rád, pretože ma veľa 

naučili a stále aj učia. Obaja sú šikovní, vedia mi poradiť, pomôcť v učení, 

a hlavne všetko vyriešia s úsmevom. Nevymenil by som ich za žiadnych iných 

starkých, pretože ich mám rád takých, akí sú. Sú pre mňa veľkým darom a ja sa 

im snažím odvďačiť ich lásku každodennou pomocou, milým úsmevom a svojou 

prítomnosťou. 

Som rád, že som mohol aspoň takto v krátkosti predstaviť mojich 

skvelých starých rodičov. Teším sa, že som ich vnuk a môžem im robiť radosť 

každý deň. 

 

Daniel Kaščák, 6. A 

  

 

 



O mojich starých rodičoch 

 

Starká mi pomáha každý deň, 

že to robí, ďakujem. 

Každá vráska na jej tvári, 

pribúda vždy v krásnej jari. 

 

Dedko má rád hubárčenie, 

babka zase maškrtenie. 

Majú doma kohútika, 

čo vždy ráno kikiríka. 

 

Dedko fajčí novú fajku, 

pritom zlostí našu babku. 

Babka mu ju z rúk zobrala 

a potajme ju do ponožky schovala. 

Žaneta Gduľová, 6. A 

  



Drahý Mikuláš 

Keď biely sneh padať začína, 

vtedy vieme, že prišla pani zima. 

Tichučko vločky na zem padajú, 

deti už Mikuláša očakávajú. 

„Čakáme ťa Mikuláš, 

kedy k nám zavítaš?“ 

 

Celý rok sme poslúchali, 

len aby z nás rodičia radosť mali. 

Upratali sme celý dom, 

aj čižmičky sme našli v ňom. 

Rýchlo sme ich vyčistili 

a do okna položili. 

 

V noci, keď sme tíško spali, 

Mikuláš nám rozdal dary. 

Ráno sme vstali zvedaví, 

čo sa v čižme objaví. 

Nadelil nám radosti, 

v čižme plno sladkostí. 

 

Kúsok lásky zo srdiečka 

ukryl nám aj do balíčka. 

Ďakujeme ti drahý Mikuláš, 

na budúci rok príď k nám zas. 

                                                                                                 Daniel Kaščák, 6. A 



Mikuláš 

 

Milý Mikuláš, 

ty vždy radosť rozdávaš. 

 

Vieme, že máš veľa práce, 

no úsmev sa ti nikdy z tváre nesprace.  

 

Chlapcom dávaš palicu 

a dievčatám suknicu. 

 

Všetci majú veľkú radosť 

a Mikuláš práce na rok dosť. 

 

Tešíme sa na šiesty december, 

keď si darček z topánky vyberiem. 

 

Ďakujem ti Mikuláš, 

že darčeky a radosť rozdávaš. 

 

Teším sa zas o rok, 

budem čakať u dvierok. 

 

                                                                                Alžbeta Mária Pavlíková, 6. A 

 



Nezvyčajný Mikuláš 

Mikuláš dobrý ako známky, 

rozdáva samé topánky, 

zlým deťom už z toho spadli sánky. 

 

A ten čert radostný 

čaká len sladkosti, 

ale zatiaľ dostal 

iba samé starosti. 

 

A kde je ten anjel, 

čo postavil tisíc zrkadiel? 

Započúval sa do slúchadiel. 

 

Deti sú stále veselé, 

no prichystajú si aj varešky drevené, 

aby nimi čarovali, 

keby dačo mudrovali. 

 

A naši dobrí rodičia zrazu dokričia. 

A náš dobrý strýčko 

pozerá sa na to tíško. 

 

                                                                                             Michal Bocko, 6. A 

 



                                             Náš Mikuláš 

 

Šiesty december je sviatok svätého Mikuláša. V tento deň sú moje druhé 

Vianoce. Vždy si vyčistím topánočky a čakám, kým  tam nenájdem nejakú 

sladkosť.  

Raz som sa rozhodol, že nezaspím a počkám na Mikuláša. Tak sa aj stalo. 

Nezaspal som. Jediné čo som však videl, bola iba moja mamka s množstvom 

sladkostí. Nevedel som, čo mám robiť, a tak som utekal do postele. Ešteže ma 

mama nevidela. Bol som veľmi sklamaný, spýtal som sa mojej staršej sestry, 

prečo sladkosti priniesla mamka a nie Mikuláš. Sestra mi vysvetlila, že takmer 

každá rodina má svojho Mikuláša a v našom prípade je to naša mamka. Bol som 

trochu sklamaný, ale zároveň na mamku hrdý, že plní tak dôležitú úlohu. 

Odvtedy som vedel, že náš Mikuláš náš dom nikdy neobíde, potichučky sa 

zastaví každý rok v našom dome a prinesie sladkosti.  

Nie každému je dopriate, aby ho navštívil. No ja viem, že mám veľké 

šťastie. 

                                                                                                  Jakub Kravec, 6. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Báseň pre Mikuláša 

 

Pomaličky ale isto 

už sa blíži čas. 

Tešia sa malí, veľkí, 

očakáva ho každý z nás. 

 

Biela brada, dlhý plášť, 

to je predsa Mikuláš. 

Čarovný a záhadný veru je, 

na každej tvári úsmev vyčaruje. 

 

Vyblýskané čižmičky 

do okna si dáme, 

a celú noc len a len 

na neho čakáme. 

 

A či príde? A či nie? 

Každý iba dúfa. 

A ráno? Radosť veľká, 

darčekov je húfa. 

 

 

                                                                                                   Peter Lišivka, 5. A 

 



Náš Mikuláš 

 

Milý svätý Mikuláš, 

čo mi do čižmičky dáš? 

Dukáty či čokoládky? 

Hlavne nech je sviatok sladký. 

 

Láskou nech tento deň naplníš 

a darmi odmeníš všetkých nás. 

Tešíme sa na teba, 

drahý náš Mikuláš. 

 

Rozveselíš všetkých nás 

a za to od nás nič nežiadaš. 

My z toho veľkú radosť máme, 

a preto ti za to niečo dáme. 

 

Aj keď sme ešte maličkí, 

tiež sa ti odvďačiť chceme, 

naše úprimné modlitbičky, 

zo srdca ti ďakujeme. 

 

 

                                                                                                 Diana Švecová, 5. A 

 



Mikuláš 

 

Mikuláša máme radi, 

žiadne dieťa on nezradí. 

Každému zas darček dá, 

bude radosť preveľká. 

 

Chodí si po celom svete, 

vari to deti neviete? 

Čakáme ho celú noc, 

lebo má zázračnú moc. 

 

Poteší detské srdiečka, 

zažiari oči, 

preto každá čižmička 

sama do oblôčka skočí. 

 

V čižme sladkosti nájdeme, 

potom ich všetky pojeme. 

Tešíme s na teba o rok zas 

náš dobrý strýčko Mikuláš. 

 

 

                                                                                               Oliver Sidorjak, 5. A 

 



                                                     Ahoj Mikuláš! 

Píšem Ti môj krásny mikulášsky pozdrav. Urobil by si mi veľkú radosť, 

keby si mi poslal kúsok lásky aj pre mojich blízkych.  

Keď sa večer poriadne zadívam na oblohu plnú hviezd, možno uvidím 

jednu malú žltú bodku, ktorá nebliká poslušne so svojimi kamarátkami. Je to 

moja hviezda, ktorá je ku mne každý deň o čosi bližšie a ja viem prečo. Sú tam 

Tvoje sane Mikuláš, na ktorých vezieš darčeky pre mňa, pre mojich kamarátov, 

ktorí na Teba Mikuláš celý tento rok netrpezlivo čakali. Určite si si svoje sane 

natrel olejčekmi a mastičkami, aby sa čo najrýchlejšie kĺzali po oblohe a prišli 

k mojej topánočke.  

A keď konečne začne padať biely sneh a mrázik ťukať na moje okno, 

vtedy budem vedieť, že si konečne tu. Teším sa na Teba z celého srdca. 

                                                                                                    Jozef Gduľa, 5. A 

                                                Náš Mikuláš 

Keď začnú poletovať prvé snehové vločky, 

na lúky, lesy a polia sa usadí tiché očakávanie. 

To očakávanie však vidno aj na ľudských tvárach, 

hlavne na tvárach nás detí. 

Už čoskoro tu máme 6. december. 

Nastáva čas, keď sa objaví starý pán 

s dlhou bielou bradou v červenom kabáte, 

nohaviciach a čiapke s brmbolcom. Vravia mu Mikuláš. 

Mikuláš, čo robí veľké čary. Prináša radosť 

a vkladá do čižiem najrôznejšie sladkosti. 

V diaľke už počuť zvonec na jeho saniach. 

Teším sa. Nastáva chvíľa, keď zavíta k nám. 

Bol som dobrý?...Žeby áno?... 

Pomáhal som všetkým, radosť z práce mal? 

Tak Mikuláš, čakám Ťa  a verím, 

že jeden z tých darov, ktoré nesieš, 

dáš aj mne. 

                                                                                               Martin Tulenko, 6. A 



Píšem  Mikulášovi   

 

 

 

Konečne je tu opäť čas, 

keď príde k nám Mikuláš. 

Čižmičky sme si už prichystali 

a so žiarivými očkami sme dúfali, 

že ráno tam nájdeme rôzne darčeky. 

A tu v noci spinkám a počujem zvončeky. 

Otvorím očká, vstávam z postele, 

zrazu stúpim na niečo studené! 

Mamička vbehne do izbičky 

a mne v očkách zažiaria iskričky. 

Pri čižmičkách je darčekov dosť 

a v nich vidím ovocia a sladkostí hojnosť. 

Keď mamka zhasne svetielko, idem k oknu 

a vidím malú hviezdičku vonku. 

A preto keď ráno vstanem, 

Mikulášovi za všetko pekne poďakujem. 

 

                                                                                         Martina Džambová, 8. A 

 

 

 



                                           List Mikulášovi 

Milý náš Mikuláš, 

kedy k nám prídeš zas? 

 

Na Teba sa tešíme, 

naše čižmy leštíme. 

 

Šiesteho decembra pekný sviatok máš, 

dúfame, že tento rok uvítaš k nám zas. 

 

Tak ako každý rok sa na Teba chystáme, 

veľa darov do čižiem od teba už čakáme. 

 

Cukrovinky, sladkosti  v čižme radi vidíme, 

no nie vždy ich v našej čižme aj vskutku objavíme. 

 

Sladkosti a ovocie sú už taká samozrejmosť, 

no niekedy aj v detských čižmách sa objaví palíc dosť. 

 

Poslúchať rodičov sa nám nie vždy podarí, 

a preto sa palica v čižme často objaví. 

 

Napriek týmto výstrahám ťa máme vždy radi, 

každý rok sú na sladkosti pri okienkach rady. 

 

Za dobroty od teba ďakovať Ti budeme, 

pod perinou modlitby za teba obetujeme.                        Denisa Onuferová, 8. A 



Deň sv. Mikuláša 

 

 Už onedlho k nám príde predvianočný čas a deň svätého Mikuláša. 

 Každé dieťa sa naň teší každý rok. Teším sa na to, keď sa rozsvieti 

vianočný stromček, budú sa rozdávať balíčky plné ovocia a sladkostí, no však 

iba pre dobré deti. Mikuláš zažne malé iskričky v šťastných detských očkách 

a srdiečkach. Dnes je tento sviatok však väčšinou „materialistickýˮ  a zabúda sa 

na jeho pravú podstatu. Podstatu lásky k inému, daru z čistého srdca 

a rozdávanie radosti okolo seba. Veď aj Svätý Mikuláš, ktorý žil už dávno a je 

patrónom tohto sviatku, to robil z čistého srdca a vedel, že ak niekto obdaruje čo 

i len maličkosťou a ten človek je za to vďačný, obdarí aj jeho Boh šťastím, ktoré 

rozdával okolo seba. Mnohokrát si to neuvedomujeme, ale je to tak. 

 A nielen to. Pôvodný zvyk bol chodiť od domu k domu s anjelom, čertom 

a Mikulášom a šíriť lásku, kresťanstvo a dobrú náladu. Preto tento sviatok a 

zvyky s ním spojené treba zachovávať, nezabúdať na jeho podstatu a históriu. Aj 

keď naň dospelí neveria a v ich duši sa stráca čaro tohto sviatku, v duši detí je to 

krásna a radostná chvíľa v živote.    

                                                                                              Tomáš Kačmár, 8. A 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mikuláš 

 

Mikuláš je len náš, 

ty nám všetko dobré rozdávaš, 

niekedy aj uhlie, varechu, 

ale to len pre zlú neplechu. 

 

Každý rok nám sladkosť dáš, 

každý rok sa namáhaš, 

aby každé dieťa malo radosť veľkú, 

aby každý rodič videl v očiach malú iskierku. 

 

Tak na Mikuláša všetci dobrí buďme, 

aby nikto nedostal čierne uhlie, 

aby každý dostal sladkosť malú, 

tú svoju, vysnívanú.                         

 Lívia Glovňová, 7.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mikulášovi 

 

 

Mikuláš! Čakáme ťa! 

Kedy sa k nám zatúlaš? 

 

Všetko sme si upratali,  

len na teba čakali. 

 

Veríme, že v tvojom vreci, 

nájdeš niečo aj pre deti. 

 

Už sme všetci zvedaví,  

či sa ten Mikuláš u nás zastaví. 

 

Pod oknom ktosi stál, 

veľmi hlasno búchal. 

 

Veľká hnedá palica,  

ako školská lavica. 

 

Biela brada až po pás. 

Aha! Veď je to Mikuláš!  

                                                 

Kamila Vašičkaninová, 7.A 

 

 

 

 

 

 

 



                                               Napíšem Mikulášovi 

 

Sviatok Mikuláša sa už dlhé roky spája s dátumom 6. december. Je to 

sviatok nielen pre deti, ale aj dospelých.       

 Sú to chvíle, keď sa najmä nám, mladšej generácii, zaligocú očká 

a rozžiari úsmev na tvári, keď sa ráno zobudíme a na okne v čižmičke si 

nájdeme nejaké dobroty. No sú aj takí, ktorí sa sklamú a namiesto sladkostí si 

v okne nájde palicu alebo uhlie. Lebo ako sa hovorí – pre dobrých sladkosti a na 

zlých palica a uhlie. Každému, čo si zaslúži. Čas sa blíži, dni sa krátia a nám 

zostáva napísať Mikulášovi list, otvoriť si srdiečka a vysloviť aj tie najtajnejšie 

priania. A tak s pribúdajúcimi dňami všetci netrpezlivo čakáme na ten deň. 

Mikuláš, bol som dobrý? Čo mi dáš?       

   „Na svätého Mikuláša, už je všetka zima naša.“ 

                           Kristína Dorinová, 7.A 

     

 

 

 

 

 

 

 



                           Darček od Mikuláša 

Pomaly sa už blížil ten dlho očakávaný deň. Deň, keď sa mal Aďke splniť 

veľký sen. Už celý rok sa tešila na tohtoročného Mikuláša. Tušila, že bude iný, 

výnimočný, niečím zvláštny od minulých. 

Do Mikuláša zostávalo už len päť dní. Aďka sa tešila každým dňom viac. 

Ako sa na šesťročné dievčatko patrilo, na tretí deň pred Mikulášom vrcholila s 

prípravami. V predvečer Mikuláša mala Aďka všetko pripravené. Vyleštené 

čižmy na okne, v celom dome poriadok a na stolíku pripravené malé 

občerstvenie. Išla skôr spať, aby sa mohla čím skôr potešiť z darčekov. Ráno sa 

pomaly blížilo a Aďka vyskočila z postele a ponáhľala sa k oknu pozrieť do 

svojej čižmičky. Keď siahla do čižmy, zacítila niečo mäkké, čo pripomínalo 

vlnu. Pomaly Aďka začala vyťahovať tu čudesnú vec. Bol to šál. Modro-červený 

s lesknúcimi sa kamienkami, ktoré krásne odrážali ranné slnečné svetlo. Aďka 

nebola nadšená z darčeka, ktorý jej doniesol Mikuláš. Sklamalo ju, že dostala 

len obyčajný šál. Ibaže on až taký obyčajný nebol. Tie kamienky tam neboli len 

tak. Boli zvláštne usporiadané. Pripomínali súhvezdia. Všetky, aké jej po 

večeroch ukazoval otec na nebi. A šál vnímala ako svoje ostatné, ktorých mala 

neúrekom. V škole sa ako každý rok sa jej spolužiaci chválili tým, čo dostali od 

Mikuláša. Mnohí z nich dostali nejaké hračky. Všetci ovocie a sladkosti. No 

jedine ona šál. Spolužiaci nadšene hovorili o svojich darčekoch, ale Aďka bola 

ticho, nechcela povedať, že dostala len obyčajný šál. Nikdy nemala rada 

klamstvo, ale teraz zaklamala. Povedala svojim spolužiakom, že dostala nový 

špičkový mobil. Ibaže je taký dokonalý, že jej ho rodičia nedovolia nosiť do 

školy. Preto ho nikdy jej spolužiaci neuvidia. Vždy si našla nejakú výhovorku, 

prečo nemôže svoj nový mobil po škole ukázať spolužiakom. Šál Aďka nosila 

len občas, keď sa jej hodil k bunde. Spolužiakom sa tento šál prekvapivo veľmi 

páčil. Tak ho začala nosiť častejšie. Obľúbila si ho, pretože výborne hrial. 

Spolužiakom sa priznala že ho dostala od Mikuláša. Jedného dňa počas 

debatovania sa Aďka omylom priznala, že žiaden mobil nedostala. Spolužiakov 

prekvapilo, že osoba ktorá s každým vychádzala dobre a nikdy sa s nikým 

nehádala, zrazu klamala celej triede. Po skončení vyučovanie sa Aďka s veľmi 

smutnou náladou ponáhľala domou. Ešte nikdy sa zo školy neponáhľala tak ako 

vtedy. Hnal ju pocit zúrivosti. Hnevala sa sama na seba. Ako  mohla niečo také 

povedať. Keď prišla domov,  hodila bundu na vešiak, topánky na meter od seba 

a taška v predsieni opretá o múr sa pomaly kĺzala na dlážku. Šál si strhla z krku 

a hodila na zem. S plačom si sadla na schody až pokým si neuvedomila, že 



klamať sa jej neoplatilo. Práve vtedy sa udialo niečo zvláštne. Kamienky na šále 

sa samé od seba rozsvietili. Jedno súhvezdie žiarilo silnejšie ako ostatné. Aďka 

zišla dole schodmi, zodvihla šál zo zeme, utrela si slzy a prekvapene pozerala na 

šál. Súhvezdie vytvorené z kamienkov sa odlepilo od šálu a vznieslo sa pred 

ňou. Trblietajúce sa kamienky sa rozostúpili do obdĺžnika a v ňom sa premietal 

vtipný príbeh. Hneď mala Aďka iný pohľad na svet okolo nej. Keď sa príbeh 

skončil, Aďka mala úsmev na tvári až do rána. V škole sa všetkým svojim 

spolužiakom ospravedlnila. Znovu sa s ňou kamarátili. Odvtedy už Aďka nikdy 

neklamala. Poučila sa zo svojej chyby.  

Odvtedy stále, keď mala zlú náladu alebo ju niečo veľmi trápilo, šál jej 

pomohol. 

                                                                               Katarína Jakubová, 9. A 

 

 

 

Opäť Vianoce 

 

Vianoce, darčeky, všetko je tu zas, 

Vianoce, Vianoce, tešíme sa na ne. 

Vianočné koledy, stromčeky a atmosféra,  

prázdniny a biely sneh, guľovačky plný breh. 

Láska, pstruhy, teplý čaj,  

dom krásne vyzdobený ako raj. 

Pane Bože Otče môj, 

na Vianoce pri mne stoj. 

Aj vo sviatočnej chvíli ruku daj  

a stále mi pomáhaj. 

                                                                                             Edita Ďuríková, 8. A 



             Vianoce 

 

Vianoce, ten sviatok krásny, 

Vianoce už sú tu zas. 

Vianoce, ten deň plný lásky 

Vianoce, čas obdarovania prišiel k nám. 

 

Ach tie Vianoce, Vianoce, Vianoce,  

prišli tu zas, 

a šťastný je z toho každý z nás. 

Len Vianoce v nás prebudia ducha pokoja. 

 

Ľudia sú milí, navzájom si pomáhajú, 

nič ich netrápi a nič za to nežiadajú. 

Vianoce sú časom veľkej krásy obdarovania 

a darom neobmedzenej lásky. 

                                                                                        

                                                                                              Anna Soroková, 8. A 

 

 

 

 

 

 



                               TROŠKU O VIANOCIACH... 

 

Sniežik tíško padá, všetko sa ligoce, 

deti sa radujú, blížia sa Vianoce. 

                      Veronika Urdová, 3. A 

 

Vianoce, Vianoce, to sú pekné sviatky,  

na Ježiška sa tešíme spolu ja aj ty. 

V jasličkách máme krásu  

a v srdciach veľkú lásku. 

                         Tamara Kimáková, 3. A 

Nie je zima ako zima, 

táto veru nemrzí ma. 

Mráz ma štípe na tvári, 

Ježiško nás prekvapí. 

Poslúchal som celý rok, 

prinesie mi toho dosť. 

Vianoce sú, keď sme spolu, 

keď rodina sadne k stolu. 

                      Dominik Hromádka, 3. A 

 

Vianočné, vianočné, vianočné sviatky, 

každý deň dostanem kúsok adventnej čokoládky. 

                             Ester M. Pavlíková, 3.A 



Pospájaj: 

 

                                                                                                 Šimon Kramár, 3. A 

 



 Vianoce, Vianoce 

 

Vianoce a voľný čas, 

 zas a znova prišli k nám. 

Prázdniny a chladný sneh  

na sánkach išli - cez breh. 

Túžili sme po Vianociach,  

túžili sme po nich. 

Po koledách vášnivých,  

po darčekoch krásnych. 

A radosť v detských očiach krajšia je  

než ktorýkoľvek darček. 

Keď po sánkovačke studenej  

majú nošteky červené. 

                                                                            Simona Drabiščáková, 8. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vianočný čas 

 

Krásna je zima,  

keď od únavy zíva. 

 

Nádherné sú sviatky,  

keď perníky pečú všetky matky.  

 

Keď fúra detí beží,  

pretože sneží, sneží, sneží. 

 

Keď už príde čas,  

postavíme stromček náš. 

 

Dedo hádže mince do vody,  

aby bolo bohatšej úrody. 

 

Potom sa otvárajú darčeky,  

o dva mesiace už  budú snežienky. 

 

Potom sa ide spať,  

aby sme mohli rásť. 

                                                                                      Ján Pavlík, 8. A 

 



Projekty: 

 

                                                                                    Júlia Dudrová, 6. A 

             Žaneta Gduľová, 6. A 



 

                                                                                                  Oliver Gernát, 6. A 

     Sára Kramárová, 6. A 
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