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Naša škola 

  

Každý domček ráno smutný je, 

niekto z neho odíde. 

Jeden dom len predsa teší sa, 

hŕba detí doň hrnie sa. 

 

Je to naša škola veselá, 

čo nás každé ráno privíta. 

Už pri vchode sova premúdra: 

„Len sa neboj, učenie nebolí,“ zahúka. 

 

Trochu pohody a kľudu dodá ti, 

keď na rybkách sa ti pohľad zastaví. 

A už zvoní, zvonček sa prebúdza, 

hodina za hodinou pekne ubúda. 

 

Viktória Kramárová, 6. A 
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Óda na školu 

 

Už zase sedím pri lavici 

a spomínam na prázdniny. 

Verte mi, že naša škola 

nie je pre žiadneho vola. 

 

Síce ma mučí učenie, 

ale jednotka z toho akosi nikdy nie je. 

Mala by som zabrať znova? 

Zvážila som svoje slová? 

 

Ja to skúsim asi znova. 

Naša škola prisaje sa, nepustí 

a vedomosti do nás hustí. 

Dobre, mohla by som to zas skúsiť. 

 

Nechuť k škole v sebe dusím, 

do kníh sa ja pozrieť musím, 

na hodinách nezívať, 

to sa musím prekonať. 
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Ale, to uznajte sami, 

ďaleko má škola od zábavy. 

Opakujem to už po tisíckrát! 

Matiku mi vždy netreba. 

 

A čo tá moja chémia? 

Tá ma pomaly zabíja. 

Nekončíme tento spis, 

na rade je dejepis. 

 

Všetci by sme boli radi, 

keby sme sa len flákali. 

To je všetko, čo chcem dodať. 

Už len všetko dobré chcem popriať. 

Žaneta Gduľová, 9. A 
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Bola jedna nonsensoná trieda 

 

Bola jedna trieda 

a v tej triede krieda 

a v tej kriede takí žiaci, 

hluční malí darebáci. 

 

Abecedu vedeli 

a koláče nejedli, 

ale zdravé jedlá, 

boli z toho vedľa. 

 

Bol tam samý krik, 

nikto ani myk. 

A keď príde učiteľ, 

volajú ho mučiteľ. 

Šimon Kramár, 6. A 
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Škola je práca 

Škola je práca, 

za ktorú sa nedáva pláca. 

Dávajú sa tam známky 

a potom sú doma samé hádky.  

 

Naša škola je blázinec, 

každý behá sem a tam. 

Každý skáče a naháňa sa, 

zato samá poznámka rozdáva sa. 

 

Každý tam chodí zo zábavy, 

nikto sa neučí, len naháňa sa. 

Je to smiešne dovtedy,  

kým nás niekto nevykričí. 

                                                                                              Kristián Kramár, 6. A 

Bola raz jedna škola 

Bola raz jedna škola a v škole bola jedna trieda a tá trieda sa volala 6. A. 

V tej triede bolo veľa detí a tých detí bolo ako smetí. 

Deti veľmi hučali, a preto päťky lietali, 

lietali aj jedničky pre najlepšie detičky. 

Učiteľka na nás kričí: „Učte sa vy nezbedníci,“ 

keď sa učiť nebudete, len k lopate vy pôjdete, 

keď sa učiť vy budete, všetko dobré dosiahnete.“ 

 

Zuzana Richveisová, 6. A 
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Moja škola 

 

Našu školu vidím z dvora, 

vyzerá byť ako nová. 

A v tej škole pekné triedy, 

tabule i biele kriedy. 

 

Jedáleň a chodba veľká, 

na tej chodbe učiteľka. 

Žiacka knižka, zošit, kniha, 

učiteľka všetko stíha. 

 

Máme milé učiteľky, 

chcú byť naše priateľky. 

A keď budem ja raz veľká, 

chcem byť aj ja učiteľka. 

 

Tamara Kimáková, 6. A 
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Bol raz jeden žiak 

 

Bol raz jeden žiak, 

ktorý stál ako frak. 

Vymýšľal samé koniny 

a sedel nad nimi hodiny. 

 

Jeho spolusediaca Anička  

bola ako básnička. 

Krásne dievča ako kvet, 

také nevidel ani svet. 

 

Vôbec sa k sebe nehodili. 

On také prasa 

a ona ako krása. 

Ale aj tak spolu chodili. 

 

Chodili spolu do lesa, 

lebo boli brat a sestra. 

Také rôzne povahy, 

boli nad nimi rozvahy. 

 

Tímea Bereščáková, 6. A 
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Človek 

 

Chodiaci po tejto planéte tvor, 

učenlivý, milujúci, zvedavý. 

Mávnutím ruky nový výtvor 

voči ostatným chápavý. 

 

Vychová, poradí, naučí sa 

žiť v tomto reálnom svete. 

Objav pokoj v jeho náručí, 

prežije aj vo veľkej biede. 

 

Robí krôčik po krôčiku, 

aby sa posúval ďalej. 

Nevzdáva sa ani po rôčku, 

veď posledná umiera nádej. 

 

Každý má svoje vlastnosti, 

to ty nikomu nezmeníš. 

Vyhni sa tej falošnosti, 

svoje ja zbytočne preceníš. 
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Tieto tvory sú zlé i dobré. 

Neodsudzuj na ulici toho, 

čo na kolenách žobre. 

On si toho prešiel mnoho. 

 

Nikdy nevieš, čo za tým bolo, 

možno sám si odsudzovaný. 

Nevšímaj si ľudí naokolo, 

život nie je naplánovaný. 

 

A čože je to za tvorov? 

Majú mnoho mien a tvárí 

a medzi sebou veľa sporov. 

Sú to učitelia, kuchári, lekári. 

 

Kresťania, bieli, mladí, starí,  

je jedno, akým si človekom. 

Všetci sme skladačky, diely, 

úcta patrí tým s vyšším vekom. 

 

Dúfam, že si to zoberieš k srdcu, 

Rozmýšľaj, ako ďalej. 

Nerob zo seba zlého sudcu 

a ver si bez pochýb naďalej.                                                   Tímea Timková, 9. A 
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Óda 

Srnky, stromy, jahody, 

radosť mám, že vidím ich. 

Príroda, záchrana nášho života, 

odmeňme ju za to, čo dáva nám. 

 

Navštívim les a duša mi ozdravie, 

vidím srnku a srdce mi bije. 

Ochutnám malinu a žalúdok mi ďakuje, 

počujem vtáčí spev a ucho mi zmeravie.  

Martina Lamancová, 9. A 

 

Óda  

Príroda – ty kráľovná naša. 

Ty úžasná duša. 

Ó, ty srdce čisté, 

čo chráni nás iste. 

 

Zvieratám dom dáva, 

ľuďom spomienky zanecháva. 

Ó, ty prírody matka,  

bez ktorej by sa žiť nedalo 

a srdce by neplesalo. 

Júlia Dudrová, 9. A 



12 

 

Svet zázrakov 

V našom svete sa dejú zázraky, o ktorých ani neviete.  

Náš svet je jedna veľká guľa, kde vonku žijú ľudia. A kto 

žije vnútri? Vnútri je svet rozprávkový. Ani by ste neverili, 

čo tam je. Na strome nie sú listy, ale cukríky, namiesto 

trávy je tam trampolína, v kvetoch nájdete mobily. Každý by tam chcel žiť. 

Dostať sa tam je veru ťažké, iba ten najlepší sa tam dostane. A to tiež veru 

ťažko. Jediná najľahšia cesta je obísť celú Zem. Ak ju celú obídeš a dostaneš sa 

tam, musíš povedať heslo, a to je ZEM.  

Ak by nebola Zem, neboli by ani ľudia. 

Vanesa Kolegová, 4. roč. 

Hádanka 

Je všade a pritom nikde, 

má silu liečiť, 

ale chytiť ho 

nemôžeš. 

No je tak krehké, 

že už vyslovenie 

jeho mena 

môže ho hneď 

zničiť. 

Čo je to? 

               /ticho/ 

Vanesa Kolegová, 4. roč. 
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O prírode 

   

Darom nám je krásnym, 

čo odzrkadľuje pokoj, 

detaily, ktoré sú v nej ukryté, nenájde hocikto. 

Skrývajú sa, nie sú určené obyčajným. 

 

No ten, kto ich nájde, 

na papieri ukáže  

kúsok svojho umenia, 

a vloží doň prírodu. 

 

Štetce brázdia malé farebné jazierka, 

obtierajú sa o hladinu, 

šantia a skáču,  

až kým On nie je spokojný. 

 

A potom sa na tom papieri,  

ktorý kedysi rástol, 

objaví kvet. 

jednoduchý a malý, no predsa, 

zázrak, ktorý musí zomrieť, aby les mohol žiť. 
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Do pôdy padne semienko. 

Klbko plné života rozvinie svoju niť. 

Na Zemi zažiari nová hviezda, 

zelená a slabá, 

potrebujúca ochranu pred nimi. 

 

Vtedy sa obraz stane skutočnosťou a človek ožije. 

Stačí pár okamihov jeho vlády, 

a to, čo kedysi žilo, teraz hynie. 

Kričí a bráni sa, no predsa podlieha smrti. 

Nič ho nezastaví. 

 

Ale zrazu niekto odmietne, 

a postaví sa na jej stranu. 

Je ich len pár. 

Ľudia, čo tiež robia chyby, 

no uvedomujú si, že potrebuje ochranu. 

 

Ak už nie je neskoro... 

Sára Kramárová, 9. A 
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Cirkusová polka 

Začiatok je veľmi pestrý, 

hudba znie až do izby mojej sestry. 

Dirigent má v ruke paličku, 

orchester má melódiu v malíčku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flauta, husle a či basa, 

všetko je to ale krása. 

Stravinsky –  to je ale číslo, 

všeličo mu v hlave blyslo. 

Andrea Kačmárová, 7. A 
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Carmina Burana 

  

Orchester v pestrom zložení, 

všetci pekne oblečení.  

Spev je pre nich zrejme vášeň,  

napíšem hneď o tom báseň. 

 

Orff je muzikant veľký,  

v škole počúval rady učiteľky.  

 

Na konci sa melódia stupňuje,  

mne srdce doslova bubnuje. 

 

Ich hlasy sú krásne veľmi,  

je vidno, že išli za svojimi cieľmi.  

 

Všetci pekne zoradení,  

pred davom sú nastúpení.  

Len čo ústa otvoria,  

ožijú všetky nádvoria. 

 

Andrea Kačmárová, 7. A 
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Nonsens 

 

Suchý potápač na dne morskom  

sadil zemiaky ostrou kosou. 

 

Lozil po stromoch, zbieral kvety  

pre manželku na konfety. 

 

Tá ho v ulite čakala  

a nemo si pritom spievala. 

 

Navštívil ju pán bezhlavý  

a pekne sa jej pozdravil. 

 

Vtom priplával manžel mladý,  

vliekol slnce v sieti hladný. 

 

Drahá žena v tmavom mori  

do osušky slzy roní. 

 

Pusti slnko na morské dno,  

nech nám žiari a je nám teplo. 

 

Viktória Drabiščáková, 5. A 
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Nonsensová báseň 

 

Suchý vodník hľadel na rybník. 

Chytiť rybku chcel, no ten rybník vrel. 

Hluché rybky utekali, až ich nohy boleli. 

Kričí nemá rybka: „Podaj rebrík, nech som živá!“ 

 

Obor – zajko veselý  

zviezol sa po lúke na psom pierku. 

Odvtedy je ružový, lesným vílam číta  

deň čo deň nenapísanú rozprávku. 

 

Hluché víly od radosti skáču,  

pritom si v rýchlosti kosti lámu. 

A tak celé dolámané  

bežia do hôr k svojej mame. 

Andrea Bobovčáková, 5. A 
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Stromček 

(nonsens) 

 

Stromček nemá ruky, volajú ho bezruký. 

Nohavice on rád nosí, okolo domu zaskáče si. 

Keď vraj stromček vyberajú, na svadbu sa poberajú. 

Teta srna šikovná je, stromčeku hneď dom aj nájde. 

Stromy majú srdcia veľké, darček dajú malej lienke. 

Zvieratká sú zvedavé. Čo my stromom predáme? 

 

Žaneta Gduľová, 5. A 

 

 

Zimné šialenstvo 

(nonsens) 

 

Keď som vyšla vonku, padali hračky. 

A keď som vošla dnu, spadli tri mačky. 

Kačky si šál plietli, nitky im utiekli. 

Utekali popod dom, spadol na nich malý slon. 

Slon bol malý maličký ako tie dve paličky. 

Knižky si tu lietajú, o rozprávkach spievajú. 

 

Monika Kačmárová, 5. A 
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Bola raz jedna trieda 

(nonsens) 

 

Bola raz jedna trieda, 

čo hučala ako črieda. 

Ako črieda besných oviec, 

učiť ich, to bol koniec. 

  

Ich učiteľka videla ich 

a už bola bordová. 

Učiť ich slovenčinu, bola ťažká úloha, 

no pani učiteľka je výborná. 

  

Jej  výučba bola jednoduchá, 

no pre nich stále nepochopiteľná. 

Lámala si nad nimi hlavu, 

lebo si s nimi nevedela dať radu. 

  

Školu mám rada,  

veď keby neviem slovenčinu, 

bola by to vlastizrada. 

Veď nechcem ísť na vojenčinu. 

 

Kristína Draganovská, 6. A 
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Škola (nonsens) 

Škola je taký popukanec, každý si robí z nej blázinec. 

Žiaci robia vždy hlúposti, učitelia majú z toho starosti. 

Zvonka je škola farebná,  ale zvnútra je šialená. 

 Učitelia robia všetko a veľa, žiak si z toho iba strieľa. 

Škola nesedí na svojom mieste, lebo žiaci spievajú zlé piesne. 

Žiaci kade – tade lietajú a učiteľov vždy napádajú.  

Matej Bocko, 6. A 

Abeceda v škole 

Žiaci v škole sedeli, 

abecedu vedeli. 

Keď však prišli vybrané slová, 

nevedeli sa hnúť od stola. 

 

Keď prišla matematika,  

kalkulačky vybrali, 

stovky len tak lietali, 

tisícok sa nebáli. 

 

Dejepis je krásna veda, 

veď dejiny poznať treba. 

Učiť sa ho musíme, 

aj keď sa k tomu nútime.  

Róbert Hlaď, 6. A 



22 

 

Poľovníci a príroda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Naša príroda je nádherná, 

musíme si ju vážiť, 

aby sme v nej mohli 

samé pekné chvíle zažiť. 

 

Poľovník sa o ňu stará, 

k prírode sa pekne správa. 

No on nikdy nevie, 

čo les preňho pripraviť si môže. 

 

Čo má všetko urobiť? 

Hladné srnky nakŕmiť. 

Diviakom zas žalude 

hľadá už aj na lúke. 

 

Zvieratká si šepkajú, 

že im senník stavajú. 

Ujo horár s poľovníkmi  

stavajú ho hneď za kríkmi. 

 

Zvieratká sú tvory vďačné, 

nechcú byť v zime lačné. 

V jari sa nám vždy odmenia, 

svoje zvyky nikdy nemenia. 

Žaneta Gduľová, 9. A 
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Poľovník 

V rannom šere ktosi kráča,   Skoré slnko hladí stráne, 

svoje nohy rosou máča.    lúky, lesy aj konáre. 

Hľadí s láskou do diaľky   Zver a vtáky pokojné sú, 

a počúva spev sojky.    veď poľovníka z diaľky zazrieť smú. 

Júlia Dudrová, 9. A 

 

 

Poľovník  

Ten, čo prírodu chráni,  

čo každú srnku v lese bráni, 

čo jelenie parohy zbiera, 

čo pytliakov sa stráni. 

 

Prírodu on obľubuje, 

jeleňom čistý les sľubuje, 

medveďom zas plno jahôd, 

doma navarí hromadu lahôd. 

 

On ľúbi každého vtáčika, 

upozorní nového školáčika, 

no ani na rodinu nezabudne, 

problémy s deťmi vyrieši pokojne. 

Martina Lamancová, 9. A 
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Kto je poľovník? 

 

Pre nás ľudí možno bežný človek, 

stretneme ho vždy a kedykoľvek. 

Ale pre prírodu je to vzácny dar. 

Poďme, pozrime sa na jeho kalendár. 

 

V jari je to lesný budič 

a popritom stihne byť aj skvelý sadič. 

Prírodu na nové obdobie pripraví 

a všetky maličkosti spraví. 

 

V lete je to zberač úrody, 

príroda mu za to spieva krásne ódy. 

Všetky lesné plody on rád zbiera, 

s plným košíkom húb domov chodieva. 

 

V jeseni je to upratovač veľký, 

žiaden odpad pre neho nie je priveľkým. 

Poriadok si on spraví 

a na zimu sa on pripraví. 

 

V zime je to kuchár chutný, 

pre zvieratká veľmi nutný. 

Najedia sa oni dosýta 

a poľovník sa prírody opäť dotýka. 
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Príroda môže byť rada, 

že má takého skvelého kamaráta. 

Preto poľovníkov radi majme 

a ich prácu si všímajme. 

Michal Bocko, 9. A 

 

Vianoce 

 

Zima sa už začala, 

vonku padá biely sneh. 

Stromček som už vybrala, 

vonia krásne, to viem hneď. 

 

Chlapci chcú len petardy  

a CS GO hrať. 

Mamy musia jedlo variť  

a od rána upratovať. 

 

Zľavy – tie už všade svietia, 

Vianoce do domov letia. 

Na stôl dáme kapustnicu, 

rybu chytím na udicu. 

 

Diana Švecová, 8. A 
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Vianoce 

Vianoce sú od Ježiška,    

rodina sa tíško stíska.    

Za oknami vločky padajú,    

deti krásne koledy spievajú.   

  

Svetielka na jedličke žiaria, 

ihličie pekne rozvoniava. 

Zvyky, tradície máme, 

cesnak, filé na stôl dáme. 

 

Vianoce klopú na dvere, 

prajeme si šťastné a veselé. 

Nikoleta Kaščáková, 8. A 
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Vianočný čas 

Vôňa zimy už k nám letí,  

čochvíľa sa stromček rozsvieti.  

Veľa jedla nachystáme, 

a večer si hlavne rybu a kapustnicu dáme. 

 

Zo snehu kusiská lietajú, 

petardy na zemi búchajú. 

CS GO vo vianočnej zľave majú, 

mnohí ho pod stromček očakávajú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Už sa teším,  

keď si s Jožom a Oliverom zahrám, 

a svojim súperom to 

 „nandám.“ 

Peter Lišivka, 8. A 
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Vianoce 

Týždeň pred Vianocami 

zavládne predvianočný chaos. 

Rozmýšľanie nad vecami, 

čo urobia ľuďom radosť. 

 

Kupovanie stromčeka, 

kupovanie rýb, čiže jedla. 

Skrášľovanie domčeka, 

každý je z toho vedľa. 

 

Naopak deti 

radosť majú zo snehu, zimy. 

Radosť im v očkách svieti, 

každé je bez viny. 

 

Niekto CS GO hrá, iný strieľa petardy, 

vôňa kapusty obklopuje dom. 

V ten deň zažijeme veľa zábavy, 

Vianoce sú za rohom. 

 

Jednoducho Vianoce sú najkrajším dňom v roku, 

myslíme na príbuzných, kamarátov. 

Radosť v ľudských tvárach je vidno na každom kroku, 

Vianoce – čas dobrých skutkov. 

Alexandra Karolová, 8. A 
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Vianoce 

 

Vianoce sú za rohom 

a jeseni hovoríme zbohom. 

Zem je pokrytá snehom 

a my jeme oplátky s medom. 

 

CS GO si rád zahrám, 

Jožovi darček dám. 

Petardy radi strieľame, 

do potoka ich hádžeme. 

 

Vianočný stromček svetielkami svieti, 

na oblohe jasná hviezda svieti. 

Do školy my nechodíme, 

lebo koláče robíme. 

Oliver Sidorjak, 8. A 
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Vianoce 

 

Cez Vianoce zíde sa celá rodina, 

pod stromčekom Ježiško leží nám. 

Po vonku lietajú vločky, 

hádžu sa sladkosti do ponožky. 

 

Celý dom svetielkami je osvietený 

a les ihličím rozvoňaný. 

Na večeru dobré filé, 

prežijeme pekné chvíle. 

 

Zvyky, tradície, koledy, 

zostanú nám na veky. 

Cesnak dobre rozpáli, 

narodenie oslávi. 

Daniela Chomjaková, 8. A 

Vianoce 

Je vianočný večer, tichá noc,   Biely sneh, biele vločky, 

filé a cesnak mama nosí na stôl.  na okne kvety mrazivé, 

A tichá noc uspokojí dušu i telo.  všetky deti už túžia po zime.    

 

Svetielka sa trblietajú na stromčeku. 

Keď tá štvrtá sviečka dohorí stíška, 

tešíme sa na narodenie Ježiška.      Jozef Gduľa, 8. A 
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Vianoce 

 

 Vianoce. Kúzelné a zároveň tak krásne obdobie, ktoré vnáša do našich 

životov pokoj, pohodu a lásku. Je to obdobie, ktoré je „srdcovkou“ nielen detí, 

ale bez pochýb aj dospelých. Počas vianočných sviatkov sa celé rodiny 

schádzajú doma. Ľudia prichádzajú z rôznych kútov sveta, len aby toto čarovné 

obdobie mohli stráviť so svojou rodinou a cítiť teplo rodinného kozuba.   

 Každý z nás má určite svoje obľúbené zvyky a tradície, ktoré preňho 

tvoria neodmysliteľnú súčasť Vianoc. Vianoce znamenajú pre každého niečo 

iné, napríklad nostalgické pozeranie tradičných rozprávok, zdobenie vianočného 

stromčeka, pečenie perníkov, zabíjanie kapra, počúvanie vianočných pesničiek 

alebo spievanie kolied. Počas sviatkov sa aj u dospelých prebúdza dušička 

malého dieťaťa. S úsmevom spomínajú na svoje detstvo a zážitky. Zvyky, ktoré 

sa im najviac vryli do pamäti, sa snažia presunúť aj do prítomnosti, aby si tak 

pripomenuli dôležité okamihy v ich životoch.  

  Avšak nie pre všetkých sú Vianoce symbolom pokoja a radosti. Často je 

to pre ľudí aj stresujúce obdobie, ktoré v nich vyvoláva paniku, nepokoj              

a znechutenie. Všade vidia len zmätok a zhon pri nákupe darčekov alebo pri 

prípravách, ktoré sú potrebné na splnenie tradícií počas vianočných sviatkov. 

Zameranie sa na materialistickú stránku tiež nie je žiadnou výnimkou. V dnešnej 

dobe je pomaly samozrejmosťou, že deti si darčeky dokonca vyberajú samé. 

Stráca sa čaro prekvapenia a radosti v detských očiach, keď ešte veria, že 

darčeky im doniesol Ježiško za to, že boli dobré. Rovnako ani viera už 

nezohráva takú dôležitú úlohu ako predstavovala v minulosti a akú by mala 

zohrávať aj v súčasnosti. Mnohé spoločnosti a obchodné reťazce využívajú 

Vianoce ako reklamný ťah na nákup darčekov, stromčekov, ozdôb či ďalších 

iných dekorácií. Rôzne propagačné ponuky a výklady sú už plne vybavené          

a v ponuke takmer tri mesiace pred Vianocami.  

Nezabúdajme na to, prečo Vianoce sú a čo sa za týmto čarokrásnym 

sviatkom skrýva. Podstatou je vysvetlenie, ktorého základy sú zakorenené vo 

viere, ktorú ľudia vyznávajú. Keby ju nevyznávali, tento sviatok by 

pravdepodobne nemali prečo oslavovať. V dnešnej uponáhľanej dobe je niekedy 

dobré  pozastaviť sa a zamyslieť sa nad našimi prioritami a potrebami. Ich 

splnenie je oveľa jednoduchšie, než si myslíme.  

Daniel Beňa, 9. A 
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Vianoce 

Koledy chodia od domu k domu. 

Rozšantené vločky padajú z neba na zem. 

Už cítiť vôňu ihličia. 

Doma ma čaká veľká náruč lásky – rodina. 

Cez okno vidno, ako blikajú svetielka nádeje. 

Každé dieťa sa teší na Vianoce. 

Cez sviatok prevláda vianočná pohoda. 

Na Vianoce slávime narodenie Ježiša. 

Na večeru máme filé. 

Cesnak je dobrý na zdravie, 

ale stále zachovávame zvyky aj tradície. 

Adriana Rakášová, 8. A 

 

Vianoce 

 

Cez okno sa tlačí mráz, Vianoce už sú tu zas. 

Vianoce sú, keď sme spolu, keď rodina sadá k stolu. 

Mamka, ocko, detičky, dedkovia aj babičky. 

Vianoce sú od Ježiška, dal nám lásku do balíčka. 

Každý rok ju nám dá zas, 

aby sme prežili krásny vianočný čas. 

Žaneta Gduľová, 9. A 



33 

 

Zima  

 

Teta Zima práve prišla, 

z dovolenky práve odišla. 

Troch krásnych synov má 

a veľké osobnosti pozná. 

 

Najlepší je december. 

Sladkosti Mikulášovi rozdáva 

a na Vianoce darčeky pridáva. 

Radosti on nám spraví 

a na nový rok pripraví. 

 

Dobrým vítačom je január. 

V novom roku veľa prekvapení má 

a za starým rokom zametá. 

Troch kráľov v poli má 

a s nimi vždy vyhráva. 

 

Netreba zabúdať na február. 

Najmladší z nich je, 

každé dievča sa s ním zasmeje. 

Na Valentína je rád, 

že môže byť s jarou kamarát. 

 

Veľa kamarátov oni majú 

a pekne sa k nim správajú. 

Preto zimu radi majme 

a do guľovačky sa dajme. 

Michal Bocko, 9. A 
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Zima 

 

Už je zima, už je mráz. 

Vonku detí viac a viac. 

 

Sánkovať sa začneme, 

vonku skákať budeme. 

 

Deti sa tam guľujú  

a dospelí sánkujú. 

 

Michaela Mokrišová, 4. roč.  

Teta Zima 

Už k nám prišla teta Zima, 

celý svet nám zasnežila. 

Pred domom nám kopec robí,  

už sa zbiera kŕdeľ detí. 

Už aj ja sa obliekam  

a po sánky utekám. 

Sára Gduľová, 3. A 
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Vianočný vinš 

 

V ďalekej krajine, 

tam, kde rastú palmy, 

tam, kde prorok Dávid 

skladal svoje žalmy. 

 

Narodil sa Kristus Pán 

v meste Betleheme. 

 

A na tieto sviatky 

i my sa radujeme 

a z úprimného srdca 

všetko dobré Vám vinšujeme. 

 

Viktória Kostová, 4. roč. 

 

Za spoluprácu ďakujeme p. učiteľkám: Hricekovej, Tulenkovej, Kaščákovej, 

Sidorjakovej. 



36 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

  

 

 

 

           Vydala ZŠ v Malcove, Malcov č. 16, 08606 

                         Časopis Prameň založený v roku 1996 

               Jazyková úprava:  Mgr. Jana Stašová 

              Technická a ilustračná úprava: Mgr. Martina Marčinová 

              Redakčná rada :  žiaci 3. – 9. ročníka ZŠ v Malcove 


