
 



 
 

 

                                                                                  

 November:                                                              

• Sviatok všetkých svätých                                

• Deň boja za slobodu a demokraciu            

  

                                                                                            

  

 

 

 

 

 

 

 

 December: 

• Mikuláš 

• Prvý zimný deň 

• Vianoce 

• Silvester 

• Zimné prázdniny                                   

    



                        
                
 
 
 
Som tu, ja, Váš SPOJOVNÍČEK, 
obveseliť chcem Váš dníček. 
Vitaj prvák, aj deviatak medzi nami, 
medzi ináč obdarovanými dietkami. 
 

 Tešíme sa, že už jeseň k nám zavítala. 
 Chceme, aby škola zas nám veľa dala. 

                               Jeseň chrlí stofarebné listy na zem, 
ani sa nenazdáme, priletí aj sniežik sem. 

 
Že už Vianoce sa blížia? Je to možné? 
My ich chceme mať stále, a to vážne! 
Budeme k sebe milí, radi sa budeme mať, 
Chceme už dnes lásku druhému dať. 
 
 Na to nepotrebujeme čakať toľko dní! 
                                   Aj Ty ju rozdávaj, svoju lásku zažni! 

                         Usmej sa, odpusti, uč sa dobre, 
 Dobrých skutkov rozdávaj celé more... 

 
A máš Vianoce aj dnes. Ich radosť domov zasa zanes! 

 
 

 



    
 
 

 



 

 

 

                    Roland Kudrík, 5. A trieda 

 

 

                    Heňko Bežúch, trieda C1 - variant 



Trnava 
mesto, v ktorom študujem 

 
 

1) V roku 1238 udelil Belo IV Trnave výsadu slobodného kráľovského mesta. Bližšie 
informácie si sa dozvedel na hodinách vecného učiva, vlastivedy, či dejepisu. Vieš, aké 
výročie oslavuje v roku 2008mesto Trnava? Vyrieš rovnicu! 
 
2008 – 1238 = 7 . 100 + 7 . 10 
 
 
 
2) Trnavu nazývajú aj Malý Rím, pre množstvo kostolov. Vieš koľko veží a vežičiek je 
v Trnave? Spočítaj nepárne čísla! 
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3) Dominantou Trnavy je mestská veža. Je to renezančná stavba z roku 1574. Vieš, 
koľko metrov meria? Sčítaj súčiny! 
 
7 . 3 + 9 . 4 = výška mestskej veže v metroch 
 
 
 
Správne odpovede s kresbou či maketkou mestskej veže odovzdaj pani učiteľke 
Horňákovej. Na víťaza čaká odmena. 
 
 

 



Deň € 
 

Od 1. 1. 2009 sa stane u nás oficiálnym platidlom Euro. Na hodinách ste získali 
množstvo informácií, takže nebude pre vás ťažké odpovedať na nasledovné otázky: 
 
 
 
 

1) Dokedy budeš môcť platiť ešte slovenskými korunami? 
 
2) Koľko bude eurobankoviek a v akej hodnote? 
 
3) Aké symboly sú na eurobankovkách a čo znamenajú? 

 
4) Koľko bude euromincí a aké symboly budú na slovenských eurominciach? 

 
5) Odkedy a v akej hodnote si môžeme kúpť štartovací balíček? 

 
6) Vyrieš tajni čku a vysvetli jej význam: 

 
 
 

 
Počet uhlov v trojuholníku   

   
  Koľko vrcholov má kružnica  

   
Čo môžeme dať za celým číslom  

  
Koľko vrcholov má ulol   

    
Koľko ramien má uhol   

   
Koľko stien má kocka   

    
Akým čislom nedelíme   

 
   

 
 
Správne odpovede odovzdaj pani učiteľke Horňákovej, víťaza čaká odmena.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Jeseň plná vitamínov 

Mrkvové keksíky 

1 celý tuk, 250 g postrúhanej mrkvy, 500g polohrubej múky, 2 polievkové 

lyžice mlieka, trošku soli, trošku prášku do pečiva, cukor. 

Postup:  

Všetky suroviny na doske vymiesime, cesto rozvaľkáme asi na 0,5 cm, 

povykrajujeme  a upečieme. 

 

Mrkva Mrkva Mrkva Mrkva ––––    má veľa vitamínu A    má veľa vitamínu A    má veľa vitamínu A    má veľa vitamínu A        

Pažítka Pažítka Pažítka Pažítka ––––    obsahuje veľa železaobsahuje veľa železaobsahuje veľa železaobsahuje veľa železa    

Kapusta Kapusta Kapusta Kapusta ––––    veľa vitamínu C veľa vitamínu C veľa vitamínu C veľa vitamínu C     

Hríby Hríby Hríby Hríby ––––    veľa minerálnych látokveľa minerálnych látokveľa minerálnych látokveľa minerálnych látok    

Paprika Paprika Paprika Paprika ––––    vitamíny E,kyselina vitamíny E,kyselina vitamíny E,kyselina vitamíny E,kyselina     

                                listová, železo, zinok,jódlistová, železo, zinok,jódlistová, železo, zinok,jódlistová, železo, zinok,jód    

 

 

Jablko Jablko Jablko Jablko ––––    vitamíny  A,B,C,E,Kvitamíny  A,B,C,E,Kvitamíny  A,B,C,E,Kvitamíny  A,B,C,E,K    

    Hruška Hruška Hruška Hruška ––––    vápnik vápnik vápnik vápnik a fosfora fosfora fosfora fosfor    

    Hrozno Hrozno Hrozno Hrozno ––––vitamíny B,C,E vitamíny B,C,E vitamíny B,C,E vitamíny B,C,E                                                                         

                        aaaa    antioxidantyantioxidantyantioxidantyantioxidanty    ((((proti stresu)proti stresu)proti stresu)proti stresu)    

    Broskyne Broskyne Broskyne Broskyne ––––    vápnik, sodík, draslíkvápnik, sodík, draslíkvápnik, sodík, draslíkvápnik, sodík, draslík    

    SSSSlivka livka livka livka ----    fosfor, draslík, vápnik, fosfor, draslík, vápnik, fosfor, draslík, vápnik, fosfor, draslík, vápnik,     

    síra,síra,síra,síra,    horčík, železo a antioxidantyhorčík, železo a antioxidantyhorčík, železo a antioxidantyhorčík, železo a antioxidanty    

 

 



                          

 

Učiteľ sa pýta žiaka: - Čo je k nám bližšie, Mesiac alebo Antarktída?  

- Mesiac je bližšie. 

- A podľa čoho tak usudzuješ? 

- Mesiac odtiaľto vidíme, ale Antarktídu nie. 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 

Stretnú sa dvaja kamaráti: - Janko, poďme sa hrať na školu. 

- Dobre, ale ja budem chýbať. 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 

Otec sa pýta syna: - Prečo si si nalepil do žiackej knižky moju fotografiu? 

- Lebo pani učiteľka povedala, že by rada videla toho mudrca, čo mi pomáha 

s domácimi úlohami! 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 

Miškova slohová práca na tému “ Návšteva u mojej starkej“: 

- Starká nebola doma. 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 

Učiteľka napísala Jurkovi do žiackej knižky: 

- Okúpať, páchne!                                                            

Otec odpísal učiteľke:                                            

- Neňuchať, učiť!  

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 



                        
 

 Tu si sám hlavu lám 

                                                           
 
 

         DEŠIFROVAČKA  
––––––––––––patrí k najznámejším a najkrajším na Slovensku. 

  
*   $   #   @    )   +   >   ^        >    %    (    #  
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Písmenkový škriatok 
         Písmenkový škriatok ukradol z týchto viet niektoré písmenká. 
 Vieš ich tam správne doplniť ?   
 

Pred jedl _ m si vždy 
umývam r _ ky mydlom K  
a vo _ ou. Mama kúpila O T 
mydlo,   _toré vonia  A R 

po  _ abĺčkach. Vždy  U D M 
_ i po ňom pekne J 
voň _ jú ruky a sú 
aj k _ ásne čis _ é.  



       Povedali naši  
          malí... 
 
   Ak môžeš, buď múdrejší než ostatní ľudia, ale nehovor  
      im to.(Chesterfield) 
     
   Tonko: Zajtra bude beh Terryho Boxa? 
    Žiaci:  Pani učiteľka, kam idete dnes?  
    P. u. : Dnes idem na klzisko. 
    Žiaci:  Pani aj sa budete kúpať? 
    Tánička: Moja mama si kúpila nový mobil. 
    P. u.: Aký?       
    Tánička: No predsa odsúvací. 
     
 
 
 
 
 Na vecnom učive: 
     P. u.: Kohút a sliepka majú malé kuriatka. 
 Baran a ovca majú malé ja…? 
     Nikolka:  Baran a ovca majú malé jahôdky. 
 
     Na gramatike: 
     Slová s opačným významom: pekný- špatný 
     Zo slabík utvor slová: ka- ta- pus  -   puskata 
     Doplň slová: V kravíne je zúrivý boch (býk). 
                           Slovo ma- mič- ka má tri slová (slabiky). 
                           Po železnici ide veverička (vlak). 



                                             
 

 

          
Simonka z 2. A                                                                     Peťo z 3. A   

 

 

              

 Lenka z 5. A                                                                          9. A trieda  

   

 

             

Lacko z C2 - variantu                                                             Paťko z C1 - variantu 



 

 

 

 

 

HÁDANKY:  

1. Ktoré číslo je o tri väčšie, keď ho obrátime hore nohami? 

2. Čo behá za nami, keď svieti slnko? 

3. Ktorý mesiac má 28 dní?  

4. Sedem kamarátov spolu býva. Päť z nich chodí do práce a dvaja majú voľno. Čo je 
to? 

5. Na jabloni boli 3 konáre, na každom 3 vetvičky, na každej vetvičke 3 jablká. Koľko 
jabĺk bolo na strome? 

 

 

AKÉ  PODSTATNÉ MENÁ SKRÝVAJÚ TIETO RÉBUSY?  

                                                                

       100J+N                                DA                        

 

 

 

MATEMATICKÉ  ZÁHADY:  

1. V miestnosti sú 4 rohy. V každom rohu sedí mačka. Oproti každej mačke sedia 3 
mačky. Koľko mačiek je v miestnosti?  

2. Je 7 bratov a každý má 1 sestru. Koľko je spolu doma detí?               

  



 

 

November 

 

November je premenlivý mesiac. Niekedy je hmlistý, so studeným dažďom, inokedy babie 
leto na začiatku náhle prejde na Martina do bielej zimy. Hovorí sa ,že Martin (11.11) chodí na bielom 
koni. 

 
Ak hus na Martina po ľade chodí, okolo Vianoc v kaluži sa brodí 

.  
 
Na Ondreja (30.11) chodievali pastieri po domoch vinšovať: 
 

Vinšujem vám tohto svätého Ondreja, 
 aby Vám dal pánboh zdravia, 
šťastia, hojného božieho požehnania, 
na poli úrodu, v dome lásku, svornosť, 
úprimnosť. 

 
Dievčence na Ondreja čarovali a varili halušky. Do cesta zakrútili lístky s menami mládencov. 

Halušku, ktorá prvá vyplávala, dievča šikovne z vody vybralo a prečítalo si, ako sa bude volať jej muž. 
 
Niekde triasli plot inde ovocné stromy, aby sa dozvedeli, za koho sa vydajú:  
 
 Slivčička, trasiem ťa,  
 svätý Ondrík, prosím ťa,  
 žeby si mi dal prisniti, 
 s kým ja budem pri oltári státi. 
 
December 

 
Príroda je už pripravená na zimu. Farby jesene vybledli, tráva je po nočných mrazíkoch biela, 

vodná hladina pokrytá ľadovým zrkadlom.  
Aký december sa nám páči? Samozrejme ak je veľa snehu, môžeme sa sánkovať, guľovať, 

stavať snehuliakov. 
Rozmýšľali ste, čo je na Vianociach najvianočnejšie? Kapor, vianočný stromček, oblátky 

s medom alebo ozdobené medovníky? Najkrajšie je to, že sme všetci spolu a že sa máme radi. 
 



 
 
Voľakedy si dievčatá  na Barboru (4.12) odrezali vetvičky z čerešne, višne a vo fľaši s vodou ju 

postavili do teplej maštale. Keď na Štedrý večer rozkvitli, dievčatá sa tešili, že sa do roka vydajú. 
 
 Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc. 
 

V predvečer Lucie (13.12) dospelí aj deti jedli cesnak, ktorí ich chránil pred zlými duchmi. 
Na Tomáša (21.12) je najkratší deň v roku. Voľakedy bol známy ako sviatok lesov. Na Orave v ten deň 
pastieri roznášali po domoch stromčeky. Na Štedrý deň si ich domáci vešali na hradu nad stôl. 
 
 Keď je na Štedrý deň veľa hviezdičiek, na budúci rok bude veľa kureniec. 
 

Štedrý večer má u nás veľa pomenovaní. Niekde mu hovoria Kračún, inde Dohviezdný  večer. 
Cez deň sa jedlo málo, zato štedrovečerný stôl musel byť bohatý.  Pred večerou spravila gazdiná 
všetkým na čelo medový krížik – aby boli k sebe dobrí. Gazda všetkým zavinšoval a rozkrájal jabĺčko 
na toľko častí, koľko členov rodiny sedelo pri stole. Ak niekto v nasledujúcom roku zablúdil, stačilo si 
spomenúť, s kým jedol vianočné jabĺčko, a táto spomienka mu pomohla nájsť správnu cestu.  
 
 

Vieš aký stromček je najkrajší? 
No predsa vianočný s ozdobami a kopou darčekov pod ním. 

 



 

 

 

 

entoraz si zaspomíname na kúsok leta s minuloročnými deviatakmi, potešíme svoje mamičky 

a babičky prekrásnymi farebnými magnetkami od druhákov a s blížiacimi Vianocami skúsime 

prekvapiť vlastnoručne urobeným vianočným stromčekom, či vencom. 

 

 

                  

Čo myslíte, čo asi potrebujeme? Nejaký starší veniec, ktorý už rodičia nepotrebujú, alebo si ho 

dokážeme urobiť aj sami - stočením konárikov, či odstrihnutého viniča. Kúsok hrubšieho drôtika, 

korálky, čierny, žltý a červený krepový papier, vysušené obilie, či rôzne suché kvety,  tenký drôtik na 

spevnenie alebo niť.  

 

                                           

 

Ako vidíte na prvom obrázku, za pomoci drôtika pripevníme korálku, obtočíme žltým a do strapcov 

z vrchnej časti nastrihaným čiernym krepákom. Zvlášť si vystrihneme z červeného 4 lupene rovnakej 

veľkosti tvaru žiarovky, ktoré dve a dve dáme oproti sebe a všetko spolu spevníme niťou, či drôtom. 

Vznikne kvet maku s čnejúcim drôtom, za pomoci ktorého ho upevníte do venca na spodnú časť. 

Podľa vlastnej fantázie zasúvate vysušené steblá, trávu, obilie... A na záver nezabudnite opäť všetko 

spevniť drôtom, aby veniec držal pokope, dal sa zavesiť na stenu a vydržal nejaký  ten letný vánok ... 

 

T 



 

                 

Taktiež minuloroční druháčikovia zo sadry, 

formy na kocky ľadu, magnetiek, temperových 

farieb a klovatiny /lepidla/, vytvorili nádherné 

farebné ovocie na chladničku. Zarobenú sadru 

vliali do formičiek, nechali trochu zatvrdnúť, 

vtlačili magnetku. Po úplnom stvrdnutí vyklopili, zafarbili 

a natreli klovatinou.   Pekné, že? 

 

 

   

 

                                     

  

ko sami vidíte z obrázkov č.1 a č.3,  potrebujete po 3 ks hrubších konárov, obrázok č.2 je 

zo stočených tenkých brezových konárikov, vytvarovaných do tvaru venca. Všetky časti spevníte 

špagátom alebo tenkým drôtom. Základ pre prichytenie vopred vysušeného ovocia /jablká, 

pomaranče, citróny/stred  – tvorí drôt a tenké konáriky. Na ne pripevníme vopred vysušené ovocie 

opäť za pomoci drôtu /pozor, ovocie  schne 1 mesiac, voľne zavesené, nie na radiátore – stočilo by 

sa/. Niektoré môžete aj prestrihnúť na menšie časti. Nakoniec dozdobíte mašľou a hotovo, už len 

zavesiť. A ešte jedna rada na záver. Ak sa skončia Vianočné sviatky, nič nevyhadzujte, iba odložte tú 

krásu do igelitového vrecka, na budúci rok vyberiete, prelakujete s mamičkiným akom na vlasy, 

získate nový lesk. Pekné sviatky...  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

A



        l            é           o          e           v             i           s       c     a          n 
       §            +           =          /           (             &          #           $              %                @   
 
       Ahoj, žiaci! 
       Nezabudol som na Vás! Mám tu plné vrece darčekov,  
       ktoré Vám prinesiem  pod vianočný stromček. 
 
 
       Teraz Vám želám všetko najlepšie a ...  
       Čo Ti praje Mikuláš? Dozvieš sa, keď namiesto  
       nakreslených znakov vpíšeš písmená. 
 

      (       /         #          /         §         +  
      (  &       %      @        =         $       / 
 

      Spojovníček sa spýtal mladších žiakov, či sa tešia na Vianoce a čo si želajú pod  

       vianočný stromček… 
 
 

       Tánička R. – mama povedala, že nám nekúpi nič, lebo staváme. 

       Peťko B. – ja sa teším a chcel by som kostým Spidermana a už len jedno – puzzle  
                            Tom a Jerry. 

       Nikolka K. – ja by som chcela Baby Anabel, potom by som chcela náušnice. 

       Tonko G. – teším sa na Vianoce. Od Ježiška by som chcel taký vláčik, tuším nový  
   peračník a novú počítačovú hru. 

       Gabika M. – telefón a nabíjačku a figúru ( Figaro). 

     Ľubko O. – kakičko (autíčko). 

        Veronika S. – bicykel. 

      Melánia G. – teším sa na Vianoce a želám si náušnice, náhrdelník, prsteň, sprchový  
     gel a šampón. 

       Peťka K. – na Vianoce ja by som chcela pre bábiku vecičky  a ešte nejaké sponky. 

       Branko B. – ja sa teším na Vianoce. Prosím si play – station, note – book, telefón, 
                               autíčko na ovládanie. 

       Adamko S. – Ja si prosím počítač, auto na ovládanie, telefón, nohavice, tričko,  
 dosky, papiere, toaletný papier. 

       Tomáško M. – Ja si prosím na Vánoce telefón, bicykel a 1 000 Sk.  



 
 
 

Báseň 

 
 O Veronike a Ježiškovi. 
 

No čo, Tonko, no Sofia  
a Veronika a kocúrik ? 
Tešíte sa na Vianoce ? 
Aj ja sa teším na Ježiška, 
mám ho rád. 

 
 Tonko Graus, 3. A 
 
 

        

    
                        



Keď prídu dlhé zimné večery  

a vonku budú studené ľady,  

pozvime našich priateľov a známych  

na šálku horúcej čokolády... 

 

    

Horúca čokoládaHorúca čokoládaHorúca čokoládaHorúca čokoláda    

Potrebujeme:  

1 tabuľku kvalitnej horkej čokolády (200g), 200ml šľahačkovej smotany,250 ml mlieka, 2 
vrecúška vanilkového cukru,1Pl kryštálového cukru 

Postup: 

Čokoládu nalámeme na kocky a vo vodnom kúpeli roztopíme spolu s 50ml šľahačky. 
Vymiešame do hladka. V druhom hrnci zohrejeme mlieko, pridáme zvyšnú smotanu a cukor, 
pomaly miešame. Neneháme zovrieť!  Rozpustenú čokoládu za stáleho miešania primiešame 
do šľahačky a až teraz neháme zovrieť a odstavíme. Čokoládu rozdelíme do malých šálok. 
Môžeme ozdobiť šľahačkou a grankom. 

    

PoPoPoPoľľľľovníkove gombíkyovníkove gombíkyovníkove gombíkyovníkove gombíky    

Potrebujeme:  

350g hladkej múky, 50g práškového cukru, 180g masla(Palmarin),3 žítky, 2 lyžice mlieka,  

Orechový sneh: 3 bielky, 200g krupicového cukru, 200g vlašských rozpolených orechov 

Postup:  

Zo surovín vypracujeme cesto a necháme ho odpočinúť. Cesto rozvaľkáme, povykrajujeme 
kolieska, štvorčeky aj iné tvary, na každý kúsok dáme lyžičku orechového snehu a pritlačíme 
polovičku orecha. Upečieme.  

 



                             

 

(nielen počas blížiacich sa Vianoc, ale po celý rok...) 

 

Nestojí nič, a prináša mnoho. 

Obohacuje toho, kto ho prijíma bez toho,  

že by ochudobňoval toho, kto ho dáva. 

Trvá chvíľku,  ale spomienka naň je niekedy večná. 

Nikto nie je taký bohatý, aby sa bez neho obišiel – a nikto nie je taký chudobný,  

aby ho nemohol darovať. 

Prináša šťastie do domu, v starostiach je oporou, 

je citlivým prejavom priateľstva.  

V únave prináša odpočinok, v znechutení a smútku je potechou 

a pre každú bolesť je prirodzeným liekom. 

Nemožno si ho ani kúpiť, ani požičať, ani ukradnúť,  

pretože má hodnotu chvíle, v ktorej sa dáva. 

A keby si stretol niekoho, kto nemá pre Teba úsmev, aj keď naň čakáš – 

buď veľkorysý a obdaruj ho svojím úsmevom Ty! 

Pretože nikto tak úsmev nepotrebuje, ako ten,             

kto ho nemá pre iných...                                                                      



 

 
 
Mgr. Elena Čierna  
 
 

Mgr. Andrea Horváthová 
 

 

 

Mgr. Mária Mončeková 

 

 

Mgr. Elena Pavlíková 

 

 

Mgr. Monika Bočková 

 

 

Mgr. Ľudmila Horňáková 

 

 

 

Mgr. Oľga Radvániová  
 


