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Pani Zima 
Na zimu sa tešíme, 

snehuliaka staviame. 

A keď prídeš, Mikuláš, 

veľa sladkostí nám dáš? 

 

Máme radi Vianoce, 

stromček sa uţ ligoce. 

Advent nám uţ prichádza, 

štyri sviečky prináša. 

 

A keď posledná sviečka 

zhasne, 

je nám všetko jasné. 

Darčeky uţ hľadáme, 

k stromčeku si sadáme. 

 

Petra Jarošová, 5.trieda 

Zimný večer 
Keď december sadne k vláde, 

ráno vţdy nedočkavo pozeráme, 

či nám Martin, Mikuláš 

nenadelil zimný šat. 

 

Večer, keď k spánku uloţíme sa,  

v našich snoch vynárajú sa 

padajúce vločky snehu, 

vŕzgajúce kroky a ţmurkajúci dom. 

 

Pohoda a mier vládnu v našich mysliach, 

blíţi sa čas Vianoc, treba sa nám chystať, 

povymetať smeti a upratať celý dom, 

aby radosť, láska, pokoj zavládli v ňom. 

Andrea Jarošová, 8.trieda 



 

 

Milí čitatelia! 

 

K vianočným 

sviatkom prajeme 

Vám 

- veľké oči, aby 

ste videli 

každodenné zázraky, 

- veľké uši, aby ste vedeli načúvať 

druhým, 

- veľké nosy, aby ste vyňuchali tie 

správne príležitosti, 

- veľké zuby, aby ste sa vládali 

prehrýzť cez problémy, 

- veľké bruchá, aby sa do nich 

zmestili mamine maškrty, 

- veľké nohy, aby ste pobehali 

všetky krásne miesta na svete, 

- veľké ruky, aby ste nimi podržali 

tých, ktorí to budú potrebovať 

a veľké srdcia, aby sa do nich vošli 

všetci, ktorých ľúbite a ešte viac  

   Redakčná rada 
Turnaj- malý futbal starších žiakov-

19.októbra 2011 sa uskutočnil turnaj- ma-

lý futbal starších ţiakov. Na turnaji sa ok-

rem našej školy stretli tri základné školy- 

ZŠ Sokolovce, Vrbové a VII. ZŠ 

z Piešťan. Prvé dva zápasy sme odohrali 

so VII. ZŠ 

a ZŠ Vrbo-

vé. Avšak 

nakoľko 

boli súperi 

nad naše 

sily, nepo-

darilo sa 

nám zvíťaziť. V poslednom zápase však 

chlapci nabrali odvahu a spojili všetky sily 

a nakoniec sa nám podarilo základnú školu 

zo Sokoloviec poraziť a vyhrali sme. 

M.Zemko, M.Gotthardt, M.Minčeff, 

T.Trakalo, J.Vlnka, S.Rybárik, M.Broš, 

P.Klampár. 

 
 

 

Potrebné prísady 

250 g kokosu,100 g sušeného mlieka,1 salko. 

Na zafarbenie: kakao, potravinárske farby 

 

Postup prípravy 

Kokos, mlieko a salko zmiešame, rozdelíme 

na tri časti, ktoré zafarbíme a tvarujeme fa-

rebné guľky. Vyjde asi 70 ks. 

Www.nasarodina.sk 

 

 
 

 

Vianočné medovníky patria na kaţdý stôl. O to viac na ten 

chalupársky, kde patria tradičné špeciality. Ponúkame vám 

jeden z osvedčených  receptov. 

  

Potrebujete: 

300g hladkej múky 

220g medu 

300g práškového cukru 

5 vajec 

2 kávové lyţice sódy bikarbóny 

1 balíček zmesi korenín do perníkov/ medovníkov 

Na polevu: 

140g preosiateho práškového cukru 

1 bielok 

1 kávovú lyţičku citrónovej šťavy 

Prišla zima 
Prišla zima studená, 

Dedka bolia kolená. 

Ba aj babka radšej v teple, 

Pletie pre nás teplé svetre. 

 

No my deti sme uţ vonku, 

Preč z teplého domku. 

Staviame si snehuliaka, 

Veď tá zima je uţ taká- 

Celá biela studená, 

Pre nás ako studená. 

 Sara Schmitt, 6.trieda 

Zima 
Zima prišla na lyţiach, 

strávi tu 3 mesiace, 

volá deti z chatrčiek, 

zasneţí nám aj kopce. 
 

Snehuliaci uţ stoja, 

deti sa sánkujú, 

no najradšej si vţdy urobia 

vojnu guľovú. 

Barbora Julinyová, 6.trieda 

Navštívili sme... 

Výstava bicyklov 

V septembri sme navštívili v Mestskej kniţnici v 

Piešťanoch Výstavu Príbehy dvoch kolies alebo zo 

života starých bicyklov - zbierka historických bicyklov 

zberateľa Petra Pavča a Svet zo sedla bicykla - 

fotografie z cyklocesty po Ázii autora Dušana Šeba boli 

sprístupnené 20. septembra 2011. 

Energia 3.tisícročia 
EkoFond, neinvestičný fond zriadený SPP, predstavil 

nedradičnou formou témy spojené s energiou. Ţiaci, pre 

ktorých bola výstava určená, sa mohli interaktívnym spô-

sobom, pomocou exponátov, hier, pokusov a praktických 

ukáţok, oboznamovať s aktuálnymi témami ako napr. 

odkiaľ získavame energiu, 

aký je jej vplyv na ţivotné 

prostredie, ako dosiahnuť 

úspory energie, čo sú to al-

ternatívne zdroje energie a 

pod.  

Záložky do knihy 

Ţiaci 1.-4.ročníka zhotovovali 

pekné záloţky do knihy. Naj-

zaujímavejšiu záloţku vyrobili 

S.Magulová, A.Gothardt z 

1.triedy, L.Schmitt, T.Vailing, 

A.Hanic, S.Petláková z 

2.triedy, B.Németh z 3.triedy, 

K.Mašanová zo 4.triedy.  

  Pripravila pani učiteľka 

E.Valková 



 

 

Keď si vymýšľam 
 
 Súťaţiaci čakali na výsledky. Kaţdý jeden 

chcel vyhrať. Hlas z mikrofónu povedal: „Máme tu 

jasného víťaza a jeho meno je JJ 88. Všetci dobre 

vieme, aká je jeho výhra, pretoţe kvôli nej tu všetci 

sme, nie?" V hľadisku zašumel smiech. „Tak JJ, buď 

ráno o 8:00 nachystaný, príde pre teba sluţobné au-

to.“ 

Jeho prvou úlohou v práci bolo navrhnúť do 2 týţ-

dňov originálnu počítačovú hru. Ak bude dosť dob-

rá, začnú ju vyrábať a predávať. JJ sa veľmi potešil, 

keď to počul. Bola to ťaţká úloha, ale on ju určite 

zvládne. Sadol si za počítač a rozmýšľal, aká by tá 

hra mala byť. Spomenul si, ţe ako malý chlapec sa 

chcel dostať do počítačovej hry. Rozhodol sa, ţe hru 

navrhne tak, aby sa prvý, kto ju vyhrá, ocitol priamo 

v nej. JJ hru stihol dokončiť do 2 týţdňov a šéfovi sa 

veľmi zapáčila. Ihneď ju začali predávať. Jeden 

chlapec si ju kúpil a hral ju denno-denne, aţ kým 

nevyhral. Keď si konečne myslel, ţe vyhral aj po-

sledný level, stalo sa niečo, čo ho zaskočilo. Zjavila 

sa vedľa neho veľká guľa a veľmi ho lákalo do nej 

skočiť. Tak do nej skočil. Ocitol sa v peknej krajine, 

kde neţili ţiadni ľudia ani zvieratá. Ľahol si na trá-

vu, a premýšľal, kde je. Potom počul nejaký hlas. 

Bol to JJ. Povedal mu, ţe to má za odmenu, ako bo-

nusoný level. Má nájsť červené tlačidlo. Chlapec 

behal hore-dolu a hľadal: pod hríbmi, v dutinách 

stromov aj na kaţdom kameni, ale nikde ho nemohol 

nájsť. Vyčerpaný si sadol na trávu a vtedy to červené 

tlačidlo uvidel. 

Stlačil ho a objavil sa vo svojej izbe, kde ho čakala 

mamina a JJ. Ten mu povedal, ţe je veľmi šikovný a 

pogratuloval mu. JJ odišiel a chlapec celé svoje dob-

rodruţstvo vyrozprával mamine. 

    

   Zuzana Chalásová, 6. trieda 

Jeseň 
Na známosť sa všetkým dáva, 

v jeseni lístie opadáva. 

Šu-šu, šumia vetvičky,  

naplnia košíčky. 

 

Slniečko sa raduje, 

šarkan s vetrom tancuje. 

Keď sú hrušky uţ je jeseň, my to dobre vieme, 

skôr ako ich ochutnáme, si ich umyjeme. 

Fúkaj, fúkaj vetríček, ovievaj mi líčka, 

nech sú pekné ako dve jabĺčka. 

 

Padá lístie : šuchy, šuchy, šuch, 

Zajko po ňom dupi, dupi, dup. 

Hej, slniečko, počuješ, zasvieť ešte raz! 

Klára Bartková, 5.trieda 

Vločka 
Snehová, trblietavá, 

Sneţí, fúka, sneh padá, 

Snehové vločky padajú nám. 

Sneh 

Diana Bieliková, 8.trieda 

Snehuliak 
Bol raz jeden snehuliak 

a volal sa Pampuliak. 

Prišla k nemu malá Joţka, 

nabrala si snehu troška. 

Začala mu hádzať gule, 

šup mu jednu do papule. 

A tak sa tam guľovali, 

ani nôcku nezbadali. 

Lujza Pavlovičová, 5.trieda 

Zima a Vianoce 
Sneh napadol, zima prišla, 

jeseň pomaly odišla. 

Deti sa radujú, raduj sa aj ty! 

Medvede sa chystajú na spánok, 

poď si so mnou uţiť sánok! 

Kapor je vo vani, 

kaša sa varí, 

všetko je prehnané, 

všetko sa darí. 

Ohník v krbe tíško praská, 

v srdciach vládne pokoj, láska. 

Vianoce sú, keď sme spolu, 

Keď rodina sadá k stolu. 

Mama, otec, detičky, 

Dedkovia a babičky. 

Terézia Červeňanská, 5.trieda 

Najnovšie trendy vo 

výzdobe vianočného 

stromčeka sú ozdoby, 

ktoré sú ručne vyro-

bené. Sú to najmä vý-

robky z papiera, textí-

lie, vlny. Netradičným 

prvkom sú živé kvety 

zasunuté do ampuliek 

s vodou, čo zaručí, že 

vydržia na stromčeku 

dlhšie. Čo sa týka fa-

rieb preferujú sa naj-

mä výrazné, krikľavé 

farby, prípadne pes-

trofarebná výzdoba 

stromčeka. My vám 

ponúkame postup ako 

si vyrobiť vianočnú 

hviezdu z papiera. 

Zapojiť sa môže celá 

rodina, pretože výro-

ba je nenáročná a 

zábavná.  

Čo budeme potrebovať: 1 farebný papier 

(ľubovoľná farba), noţnice, ceruzku, papier, 

pravítko, priesvitné lepidlo na papier. 

1. Z farebného papiera si vystrihneme 6 štvor-

cov s veľkosťou 6cm x 6cm. Kaţdý z nich prelo-

ţíme na polovicu (vznikne nám trojuholník) 

a potom znova na polovicu, kde nám vznikne 

trojuholník s pravým uhlom. 

2. Tieto malé trojuholníky si otočíme tak, aby 

sme palcom a ukazovákom ľavej ruky drţali 

cíp, kde je pravý uhol. Urobíme 3 zástrihy, kto-

ré kopírujú smer a sklon najdlhšej strany troj-

uholníka, tak, aby boli od seba rovnomerne 

vzdialené a tak,  aby sme ich úplne neodstrihli. 

Zastavíme sa tak cca 3mm pred koncom. 

3. Keď roztvoríme tieto trojuholníky, vznikne nám niekoľko štvorcov, ktoré majú dva proti-

ľahlé cípy voľné a dva akoby zrastené. Voľné cípy zlepíme, začíname od najmenšieho, vnú-

torného štvorca. Môţeme si pomôcť ceruzkou. Potom celý štvorec otočíme a zlepíme cípy 

nasledujúceho štvorca. Znova pretočíme. Takto vzniknú dva zlepené časti naľavo a dva na-

pravo. Tento postup pouţijeme pri všetkých 6 štvorcoch. Vznikne nám 6 častí, z ktorých sa 

skladá naša hviezdica. Zlepujeme ich vţdy po troch. Bok o bok a spodný špic o ďalší. Nako-

niec zlepíme tieto dve časti dohromady a hviezda je hotová.   Www.dennikrelax.sk 



 

 

Hľadáme talenty 

Súťaž Dary našich záhrad a polí 

 Dňa 20.10.2011 naša trieda a celý 

druhý stupeň absolvovali exkurziu do Bra-

tislavy. V pláne bola prehliadka Devína, 

Slavína a návšteva Slovenského národného 

múzea. Prvým bodom programu bola zrú-

canina hradu Devín. Zo zrúcaniny bol 

krásny výhľad na rieku Dunaj a ďalekú 

hranicu s rakúskom. Taktieţ sme tam vide-

li malú výstavku historických predmetov, 

brnení a zbraní dávnych rytierov 

a bojovníkov. Po zostupe zo zrúcaniny 

sme autobusom odišli na Slavín. Cesta tam 

trvala krátko. Po príchode nám ako prvý 

padol do očí veľký pomník s veľkou so-

chou. Viedli k nemu schody, oproti ktorým 

boli menšie pomníky padlých vojakov. 

Tretím bodom programu bola návšteva 

Slovenského národného múzea. Rozdelili 

nás do 2 skupín. Piataci a šiestaci sa išli 

pozrieť do múzea, kde boli vystavené rôz-

ne vypchaté zvieratá a drahé kamene. My 

ostatní sme išli do časti, kde predvádzali 

pokusy z chémie. Dvaja chemici nám uka-

zovali rôzne pokusy, premeny látok 

a ďalšie iné zaujímavé veci. Neskôr sme sa 

presunuli za ostatnými. Posledným bodom 

programu bol rozchod v nákupnom centre. 

Tam sme si oddýchli, najedli sa, niečo po-

kúpili. Spokojní a unavení sme sa šťastne 

vrátili domov. Bola to jedna z našich vyda-

rených exkurzií. 

      

 Michaela Hodálová, 8.trieda 

V minulom čísle úradoval novinársky škria-

tok, nesprávne sme uviedli fotografiu víťaz-

nej triedy na 1.stupni. VÍŤAZOM SA 

STALA 2.TRIEDA. 

 

Michalovi fantastickí priatelia 
 

 Michal pondelky nenávidel. Všetci je-

ho kamaráti mali futbalový tréning. Michal 

futbal nemusel. Zobral z garáţe bicykel 

a vybral sa za dedinu. Chcel si uţiť posledne 

teplé jesenné dni. Uţ-uţ chcel ísť domov, 

keď začul zvláštny piskot. Na oblohe sa roz-

ţiarili svetlá podobné polárnej ţiare. Strnisko 

na poli sa zachvelo.  

Pristálo tam niečo ako miska do mik-

rovlnky. Michal bol zvedavý, ale aj vyľaka-

ný. Na obrovskej miske sa otvoril padací 

mostík. Vyšiel z neho čudný tvor. Vyzeral 

ako záhradná krhla s dlhými nohami. Na hru-

di mal displej, na ktorom svietilo spisovnou 

slovenčinou: Zdravím ťa, človek! Nikomu 

o našom stretnutí nepovedz! Chcem priateľ-

stvo! Dôveruj mi! Príď zajtra o tomto čase na 

toto miesto! 

 Michal sa stretol s mimozemským ka-

marátom ešte veľakrát. Vymenili si navzá-

jom veľa informácií. Ich priateľstvo trvá do-

dnes na skype. 

   Dominik Walther, 6.trieda 

Zima 
Biela, studená. 

Sneţí, lyţuje sa, 

Staviame veľkého snehuliaka. 

Mráz. 

Sara Schmitt, 6.trieda 

Vianoce 
Veselé, šťastné, 

Rozdávame, rozbaľujeme, teší-

me sa. 

Najkrajšie sviatky v roku. 

Pokoj. 

Sara Schmitt, 6.trieda 

Vianoce 
Všetky deti sa uţ tešia. 

Aj tá bolesť je hneď menšia. 

Prichádzajú Vianoce, 

Rolnička uţ hrkoce 

Áno, áno je to tak 

Uţ niet v dome ani fľak. 

 

Andrea Jarošová, 8.trieda 

Zima 
Biela, studená. 

Sneţí, guľujeme sa, staviame . 

V zime sú Vianoce. 

Sneh 

Andrea Jarošová, 8.trieda 


