
 



 

 

 
                                                                  

                                                               

September: 

- deň ústavy SR 

- začiatok školského roka 

                                                               Október: 

                                                                - mesiac úcty k starším 

 

November: 

- sviatok Všetkých svätých 

- deň boja za slobodu a demokraciu     

- jesenné prázdniny 

                                          

                                                              December:     

                                                              - Mikuláš 

                                                                      - Vianoce 

                                                                      - Silvester 

                                                                      - vianočné prázdniny      

 

 Január:                                                       

 - Nový rok 

 - sviatok Traja králi 

 - polročné vysvedčenie 



 

 

                                           
 
 

   

 

Leto zaspievalo rozlúčkovú pieseň 

a priviedlo kamarátku – jeseň.    

Tá vstala zo svojej stoličky                                      

a odviedla deti do školičky. 

Povolala nás zbierať všetku úrodu, 

aby sme mali v zime pohodu. 

Veď čoskoro sa ochladí, keď osirejú záhrady 

a „poklady“ v našej komore  

nám pomôžu vyhnúť sa chorobe.  

A keď sa jeseň odísť rozhodne,  

privítame obdobie veľmi čarovné.                                          

Veď čo je krajšie, keď sa sniežik ligoce 

a zaklopú na dvere krásne Vianoce,  

keď v pokoji, v kruhu rodiny                        

odčítame spoločne posledné hodiny. 

S januárom príde Nový rok, 

po oslavách urobíme prvý krok –  

- do roku 2014, ktorý tu bude zas celý rok pre nás.  

A že je život príliš krátky,                                                                            

oslavujme všetky dni ako sviatky! 

Ale za starým rokom sa ešte otočíme,  

keď polročné vysvedčenie domov doručíme.                                     

To nám má ukázať, čo máme ďalej zlepšiť, dokázať.  



  
 

  
Hoci už skončili teplé, slnečné dni a nastala farebná jeseň, našich 

verných čitateľov  sme sa spýtali, ako 
trávili letné prázdniny a na ich najväčšie zážitky. 

 
Prvé sme vyspovedali našich najmenších prváčikov: 
 
Nikolka:  ja som kreslila, hrala som sa s bábikou, som odpočívala, boli sme na vychádzke, 
som sa bicyklovala. 
Karolínka: ja som sa kúpala v bazéne, som sa hrala s bábikou, potom sme sa boli prejsť, som 
kolobežkovala, hojdala, ja som bola v domčeku – tam som mala taký bazén a morskú pannu. 
Lianka: ja som išla na kúpalisko, my sme išli na jarmok a už nič a ešte som bola vonku, 
u babky som sa vozila a už nič, ešte som zabudla, sme si opekali – všetci tam boli – moja 
mama.  
Simonka: ja som sa kúpala v malom bazéna, bola som vonku – pršalo a som tancovala, sme 
piekli koláče mama a ja, hrala som sa doma, ešte som zabudla, bola som na kúpalisku. 
 
Do ankety sa zapojili aj starší žiaci: 
 
Martin: v lete som sa kúpal, bol som doma, bol som v Bulharsku. 
Helenka: ja som bola na stanovačke. Chodila som na kúpalisko. 
Alex: cez prázdniny som bol vo Vysokých Tatrách, videl som kamzíky, medvede, 4 kríže 
a bola tam pekná vyhliadka a chytali sme ryby. 
Mirko: môj najlepší príbeh bol, že som sa kúpal. Som bol na skalách z tábora. Som hral 
futbal v tábore a aj sme sa hrali, že hľadáme poklad – mali sme nočnú hru.  
Jakub: s mamou som bol na dovolenke – hotel Royal – boli tam hojdačky aj kolotoč a bola 
tam diskotéka a súťaže a boli sme s animátormi. 

Dovidenia leto, tešíme sa na teba na budúci rok! 
 

 



Posledná spomienka na letné prázdniny. Boli ste aj v Zoo? 

Obrázok si vyfarbi pestrými farbami. 

 

 

 



          
 

 
 

  
 
                                                                               

 
  V školskom roku 2013 – 2014 sme absolvovali už štvrtý ročník kampane „ ZDRAVÁ 
DESIATA“, žiaci najskôr na triednických hodinách, či vyučovacích hodinách konzultovali 
s pánmi učiteľmi o tom, čo sa považuje za zdravú desiatu, prečo je dôležitá, zamýšľali sa, čo 
konzumujú a hlavne, čo si berú na desiatu. Vyzvali sme ich, aby ste sa zapojili do projektu 
„Zdravá desiata pre školáka“.  
Veľmi nás teší záujem a pochopenie s akým sme sa stretli, rovnako i krásne nástenky, ktoré 
ste vytvorili. Chceme poďakovať i vedúcej školskej jedálne, ktorá pochopila náš zámer a 
pripravila spolu s pani kuchárkami pre žiakov 23. septembra zdravú desiatu a pomohli nám 
vytvoriť peknú tradíciu, takže zostáva: 
 
  23. september – DEŇ ZDRAVEJ DESIATEJ   
 
 
 

              
 
 

 



          
 

 

 
 
 

V tomto školskom roku v týždni od 14.10. – 18.10.2013 sa koná súťaž o jablko týždňa 
s najväčšou hmotnosťou. V minulom školskom roku sme mali víťazné jablko s hmotnosťou 
410g, čím bol vyrovnaný rekord z prvého ročníka a ako tomu bude tohto roku?  
 

 
 
Majme na pamäti: 
 
Jablká sú prírodný liek pomáhajú: regenerovať a očisťovať organizmus, 
             tlmiť bolesť hlavy a závraty, 
             podporujú imunitný systém, 
            znižujú krvný tlak a cholesterol, 
             redukujú nadváhu, 
             pomáhajú pri tráviacich problémoch 

     

 



Na výlete v Bojnej 
Pani učiteľky Hagarová a Horváthová sa už tradične 
starajú o zabezpečenie školských výletov pre našich 
žiakov, čo nie je vždy jednoduché a preto im patrí naše 
poďakovanie.  

Aj tento rok vybavili výlet do Bojnej, pri Piešťanoch. 
Deti sa na výlet tešili. Okrem parádneho 

„spartakovského“ autobusu, zaujímavého programu, sa im podarilo „vybaviť“ aj dobré 
počasie. Na výlete sa nikomu nič nestalo, v Minizoo zvieratá nikoho nezožrali, ani sa nikto 
nestratil. 

 

Čo sa účastníkom výletu = našim žiakom najviac páčilo, sa dozviete v nasledujúcom 
interviewe:  

Diana, 3. A: 

Na výlete sa mi páčili všetky zvieratká, ale najviac koník, opice, veverička, tiger. No zo 
všetkého najviac lamy, ktoré ma naháňali. Aj v autobuse bolo dobre, aj na kolotočoch. 

Paťo, 3. A: 

Páčil sa mi pes, tiger, opica, taký had, koník, lama a kôň, čo behal za nami. Aj to sa mi páčilo, 
ako som sa húpal s Ferkom. 

Ferko, 3. A: 

Najviac sa mi páčili tigre, levy, opice, papagáj, aj pávy. 
Lamy, ako sa báli, keď sme ich naháňali. 

Deniska, 3. A: 

Mne sa páčil koník aj opice. Videla som aj mačku 
a levy. Aj páv bol veľmi pekný. Aj obed a autobus bol 
dobrý.  

Adrián, 3. A: 

Bol som prvý raz na výlete. Páčili sa mi moc tigre, levy, koníky, opice, pávy, papagáje. 
Najviac lamy. A preliezačky a húpačky boli fajnové. 

Jakub, 9. A: 

Mne sa na výlete páčil lev, tiger, medvede, lamy, opice, somáre, andulky, havran, surikaty, 
ťavy, muflóny, dikobraz, aj ten pes, čo stále štekal, aj atrakcie. 



                           

                     Svoje dojmy z báječného výletu preniesli žiaci i do výtvarných prác: 

                                    

 

 

 

 

 

             

             

   

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                      

  

                                                  

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

  

 

  

                                                                                                                   

 

     

                                                                                                     



        

 

               pre mladších žiakov 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

                                                                                                                            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

         Bodka – žltá farba, krúžok – modrá farba, krížik – ružová farba                                                                                    



 
 
JEMNÝ JABLKOVÝ KOLÁ Č s orechmi a čokoládou.  
 
 
 
 

½ kg jabĺk                                                                                       
2,5 dl orechov 
100g polámanej horkej čokolády 
3 -  celé vajcia 
1 hrnček kryštálového cukru. 1 vanilkový cukor 
2 a pol hrnčeka výberovej múky 
1 hrnček oleja 
1 čl škorice, 2 čl prášku do pečiva, ½ čl sódy bikarbóny 
mlieko podľa potreby 
Všetko spolu vymiešame a dáme na vymastený a vysypaný plech. 
Upečené polejeme čokoládovou polevou. 
 
 
 
 HRUŠKOVÝ KOLÁ Č s čokoládou 
 
 
100g čokolády na varenie                                                 
4 vajciapies180g kryštálového cukru 
200g masla 
200g mletých mandlí 
250g hladkej múky 
½ prášku do pečiva, 2 PL kakaa, 6 hrušiek, šťava z 1 citróna,  
1 dl mlieka 
Hrušky ošúpeme, nakrájame na menšie časti a pokvapkáme citrónovou šťavou. 
Čokoládu nasekáme na malé kúsky. Vajcia vyšľaháme s cukrom a maslom. 
Pridáme mandle, múku, prášok do pečiva, mlieko a všetko premiešame. Do 
cesta zapracujeme kakao a nasekanú čokoládu. Ak je cesto veľmi tuhé, pridáme 
mlieko. Cesto dáme do vymazaného a múkou vysypaného plechu a povrch 
vyhladíme. Potom rovnomerne poukladáme hrušky a dáme piecť na 50 – 60 
minút do rúry vyhriatej na 180 stupňov. 
Upečený a vychladnutý koláč ozdobíme strúhanou čokoládou. 
 
Dobrú chuť! 



Naše šikovné ruky  
Farebná jesenná výzdoba našich tried a školy... 

   

 

  

  

  

 

  

   



A čas VIANOČNÝ je opäť tu... 

Tohoto kapríka na večeru jesť určite nebudeme, ale môže nám dozdobiť 
vianočný stôl.                                                                                                                    
Tak - dobrú chuť a pekný večer plný lásky a pohody! 

 

Vianočný kaprík 

 

Potrebujeme: Tvrdý papier – najlepšie kartón, cestoviny – kolienka a špagety, tekuté lepidlo 
(Herkules), zlatá farba v spreji, temperové farby, ceruzka, nožnice, štetec.                                                            
Postup: na kartón alebo tvrdý papier si nakreslíme predlohu kapra a vystrihneme. Ceruzkou si 
predkreslíme, ako asi chceme aby nám vyzerali šupiny, kde chceme mať ústa a oči rybky a 
kde má kaprík plutvy. Pomocou štetca nanesieme na predkreslené línie lepidlo a postupne 
lepíme cestoviny – na šupiny použijeme kolienka, na plutvy špajdle. Lepidlom nešetrite, inak 
vám cestoviny nebudú držať. Očko urobte taktiež z kolienok, ústa zasa z malých kúskov 
špagiet. Po zaschnutí môžeme nastriekať celého kapríka zlatou farbou v spreji alebo aj 
vymaľovať na zeleno.  Opakujeme viac krát až kým kaprík nie je úplne celý podľa našich 
predstáv... 

 

 

 

 

 

 

 



A ešte niečo sladké predsa nemôže chýbať. 

 

 

 

 

POZOR, POZOR. SÚŤAŽ pre malých i veľkých!!! 

Jednoducho sprav kapra ľubovoľnou technikou a odovzdaj   
p. uč. Bočkovej 

do 16. decembra 2013. Najšikovnejší budú odmenení O:) 

 

Šanca pre Vás, neváhajte a zapojte sa. Teším sa na Vás. 

Výsledky súťaže sa dozviete na webovej stránke školy: www.szsitrnava.sk 

 



        

 

               pre starších žiakov 

 

                                                                                                               



 

 

September 

 September z poľa ber.   
 Keď sa na Michala ešte babie leto preťahuje, bude dlhá zima. 
 
Ďatelinka drobná, jedzte chlapci hrozná 
 

V teplých slnečných oblastiach Slovenska sa pestovala vínna réva už od 
tretieho storočia nášho letopočtu. Práca na viniči však nie je ľahká, a ak 
k tomu pridáme aj opateru vína  v pivnici, trvá po celý rok. 
Vyvrcholením vinohradníkovej práce bola oberačka. Vinohradník vyumýval 
nádoby, sudy, pripravil lis a čakal na vozy, ktoré privážali hrozno. 
V malokarpatských mestách mali vozy na kolesách medené taniere, ktoré 
spolu so zvoncami upozorňovali furmanov, aby sa na úzkych cestách 
nezrazili. Posledný voz s hroznom ozdobili stuhami a viničom a s pesničkou 
prišli oberači do gazdovho dvora. Oberačkové slávnosti so sprievodom sa 

v malokarpatských mestách zachovali podnes. V časoch, keď býval v Bratislave uhorský panovník, 
oberačkové slávnosti boli obyčajne aj s ohňostrojom.  
 
Nie je kamarát ako kamarát  
 
Nielen ľudia, ale aj zvieratá a rastliny majú kamarátov. Niektoré stromy 
sa kamarátia s hubami. Hríb dubový, dubák, rastie obyčajne pod dubom. 
Masliak smrekovcový pod smrekovcom, kozák brezový pod brezou. 
Z tohto spolužitia mávajú obaja osoh. Poznáme však aj hubu, ktorá nie je 
kamarátom. Je to podpňovka, ale volajú ju aj michalka, pretože rastie 
okolo Michala /29.9./ Pre nás je to chutná huba, pre stromy nie. Vylučuje 
látky, ktoré rozkladajú drevo. Pomaly hnije a strom nakoniec odumrie. 
Drevo sa po čase rozpadne, spráchnivie a niekedy v noci tajomne 
svetielkuje. 
 
 
Október 
 
Keď sa v októbri blýska, zima je blízka. 
Keď sa v októbri listy na stromoch pevne držia, bude tuhá zima. 
 

 
Kto sedí v pichľavom kožúšku 
 
Gaštanové stromy sa u nás pestujú tak dlho, až sa zdá, akoby tu rástli odjakživa. 
Začiatkom nášho letopočtu ich na našom území vysadili rímsky vojaci ako 
pamiatku z rodného kraja – Talianska. Gaštan jedlý je statný listnatý strom. 
Sadia ho pre chutné a zdravé plody, ale aj pre kvalitné drevo, z ktorého sa 



vyrába ohýbaný nábytok, sudy aj špáradlá. Gaštanom sa darí na úbočiach Malých Karpát aj v Tríbečskom 
pohorí, kde je v chotári obce Jelenec slávna Gaštanica , založená pred 700 rokmi a neskôr vyhlásená za 
štátnu rezerváciu. Vyše dvadsať metrov vysoký gaštan v Častej sa dožil 500 rokov. Jeho kmeň meral 
dookola tri metre. 
 
Vareškár daniel 
Keď sa daniele zasnubujú, tri týždne sa ozýva ich chrapľavé chŕkanie celým lesom. 
Je to najdôležitejšie obdobie ich života. V júni sa danielicam narodia mláďatká. Mamy ich strážia ako oko 
v hlave pred diviakmi a líškami. Tri mesiace pijú mliečko, ale až do konca zimy sú pri mame. Na jar sa 
osamostatnia. Samčekom začnú rásť parohy. Spočiatku sú ako paličky, ale daniele ihličiaky sú na ne 
pyšné. Trojročné majú parohy ako varešky a volajú sa vareškáre. Dospievajúce daniele sú lopatkáre 
a desaťročné krásavce s rozvetvenými lopatovitými parohami – lopatáre. 
 
 
November 
 
Ak hus na Martina po ľade chodí, okolo Vianoc v kaluži sa brodí. 
Ak na Ondreja lietajú včely, bude neúrodný rok. 
 
Muflonia láska 
 
Muflóny do pohoria Tríbeč a Malých Karpát doviezli 
v polovici 19. storočia z Korziky. 
Sú príbuzné ovciam a žijú väčšinou v listnatých 
a zmiešaných lesoch. Čriedu vodí staršia muflonica, 
ktorá na nebezpečenstvo upozorní ostatných nosovým 
hvizdom, pripomínajúcim kýchnutie. Mláďatá sa 
s mamou rozprávajú bečaním. Ak treba ujsť, cestu 
hľadá vodkyňa stáda. Za ňou bežia ostatné muflonice 
s mladými a na konci muflonie barany dozerajú, aby 
nik nezaostal. 
Muflóny sú krásne zvieratá. Dožívajú sa až 20 rokov. 

• 
 
Videli ste už sojku so žaluďom v zobáku ?  

 
 
Nazbiera si ich plný hrvoľ, posledný jej ešte trčí zo zobáka a letí do 
svojho hájika. Tam ich zahrabe do zeme a v zime si na nich pochutí. 
Pravda, ak ich nájde. Sojky / nielen ony/ majú krátku pamäť. Často 
zabudnú, kde si žalude schovali. Keď teda uvidíte viac dubov pokope, 
možno sú to tie, čo vyrástli zo zabudnutej sojkinej komory. 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
December 
 
Keď je hus na Vianoce na blate, na Jozefa bude na ľade. 
Keď v decembri mrzne, sneží, úrodný rok za tým beží. 
 
Vzácny divý kapor 
 
Divý dunajský kapor je vzácna ryba. Dorastie až do jedného metra a do hmotnosti aj 20 kg. Rád žije 
v riekach, je nižší, dlhší, s hnedými a zlatistými šupinami. U nás žije v Dunaji aj v prírodnej rezervácii 
Čičovské rameno. Treba ho chrániť. Starí Rimania si cenili tohto kapra pre kvalitné mäso. Prechovávali 
ho v rybníčkoch a v tradícii chovania pokračovali stredovekí mnísi, ktorí práve z neho vypestovali rôzne 
druhy kaprov. 
 
 
Podzemné oriešky 
 
Na Vianoce býva obyčajne na každom stole miska s orechmi. Alebo aspoň orechové, orieškové či 
mandľové zákusky. Vedeli ste, že búrske oriešky nie sú orechy, ale strukovina podobná hrachu? Ibaže 
rastú pod zemou a sú plodmi podzemnice olejnatej. Ich domovom je Južná Amerika. 
Roľníci v Peru ich pestovali už okolo roku 1000pred naším letopočtom. V 16. storočí ich portugalskí 
moreplavci priviezli do Európy. 
 
 
Január 
 
Vinšujem vám Nový rok, aby ste mali šťastný krok.  
Doma lásku, svornosť, všetkého hojnosť. 
 
Život pod ľadom 
 
Čo sa deje v rybníku pod ľadom, keď sa na ňom preháňajú 
korčuliari ? Vo vode je ešte zásoba kyslíka, ryby majú čo 
dýchať a život tu plynie ako v spomalenom filme. Medzi 
rastlinami odpočíva kapor či karas, niekde pláva húf 
červeníc. Kde je čistá voda, brehy a dno plné úkrytov, tam 
sa možno do ľadového zrkadla pozerá rak. Veľa toho 
nevidí, zrak má slabý, cez deň odpočíva a na lov sa 
vydáva v noci. Račice netrpezlivo čakajú už na jar. Na 
nožičkách im visia strapce vajíčok, z ktorých sa vyliahnu 
drobučké račiatka.  
Keď je rybník dlho zamknutý ľadovou prikrývkou, ryby 
nemajú dosť kyslíka, mohli by sa zadusiť. Preto rybári 
vysekajú do ľadu diery. Pozor na ne ! 
 
 



 
 
Viete, že  
 
Žirafa , zviera s najdlhším krkom, je najvyšším zvieraťom na 
Zemi. Hlavu má až v 6 metrovej výške nad zemou. Pritom má 
rovnaký počet krčných stavcov ako malá myš. S takým dlhým 
krkom nie je jednoduché žiť, ale na tvrdý život si privykajú 
odmalička. Keď sa narodí spadne na hlavu a predné nohy 
z takmer dvojmetrovej výšky. Nič sa jej nestane, o pár hodín už 
stojí pri mame a pije mliečko. Rastie z neho ako z vody, ibaže 
o pár mesiacov je už žirafie mláďa vysoké vyše dvoch metrov 
a dlhý krk mu nedovolí zohnúť sa k mliečnemu pramienku. 
Prišiel čas dočahovať listy zo stromu. 

 

 
.Obrázok zimnej guľovačky si môžeš vyfarbiť. 



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 2013 mesto Trnava? Vyrieš rovnicu! 
 
    2013 – 1238 = 7 . 100 + 7 . 10  + 5 . 1 
 
 
 
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 renesančná stavba z roku 1574. 
    Vieš, koľko metrov meria? Sčítaj súčiny! 
 
    7 . 3 + 9 . 4 = výška mestskej veže v metroch 
 
 
 
. 
 
 

 



 

 

 

 

 

Výroky detí – lepšie ako niektoré  vtipy: 

1.  Strašne som sa zľakol, keď mamička ochorela, pretože som si 
myslel, že nám bude variť ocino. 
2.  Na mamičky sa nemá kričať, pretože sú užitočné.  
3.  Sestra zase mala na vysvedčení samé jednotky. Stavím sa, že 
mi to robí naschvál. 
4.  Babička je tlstá, pretože je plná lásky.  
5.  Čím je človek starší, tým sú jeho zuby drahšie. 
6.  Keď babičku bolia zuby, dá si ich do pohára. 
7. Ja už nemám babičku: zasadili sme ju na cintoríne. 
8. Aj mamičky sa musia pásť, aby im z pŕs tieklo mlieko? 
9. Švajčiarske kravy využívajú v prvom rade na výrobu čokolády. 
10. Obyvatelia Sardínie sa nazývajú sardinky. 
11. Aby to bolo dobré, sestričky v nemocnici musia byť sterilné. 
12. Lekári hovoria, že najhoršie sú smrteľné choroby. 
13. Keď sa mi narodil braček, dali ho do akumulátora. 
14. Najužitočnejšie zviera je prasa. Každú jeho časť môžeme 
zúžitkovať: 
      prednú a zadnú časť ako mäso, kožu na topánky, zo srsti kefky 
      a jeho menom môžeme dokonca aj nadávať. 
15. Nie som pokrstený, ale očkovaný som. 
16. Neviem, koľko je mi rokov, pretože sa to stále mení.  
17. V mamičkinom brušku je bábätko, len neviem, ako ho prehltla. 
18. Akvárium je vlastne malé more, v ktorom plávajú domáce 
rybičky.  
19. Výživné je plat detí, keď sa otec odsťahuje z domu. 
20. Každá ryba vyrába ikry, ruské ryby aj kaviár. 
21. Kravy nemôžu rýchlo behať, aby im z vemena nestriekalo 
mlieko. 
22. Muži u nás sa môžu oženiť len s jednou ženou. Tomu sa 
hovorí monotónne. 
23. Nechápem, prečo sa mamka hnevá, že som rozbil vázu. 
Aj tak bola stará a dokonca čínska, keby bola aspoň naša ... 
24. Poloostrov je taký ostrov, ktorý úplne nedokončili. 
25. Babička sa odsťahovala na druhý svet. Takže už aj ja budem  
mať niekoho v cudzine. 
 



PredvianoPredvianoPredvianoPredvianočná anketaná anketaná anketaná anketa    
 

 

Vianoce sú hracia skrinka, 

v ktorej tisíc tónov spinká. 

Až za rok , keď zima tróni, 

prebúdzajú sa v nej tóny. 

Svet vtáčatiek a šum lesa. 
 

Spojovníček sa spýtal našich mladších žiakov, 
čo budú robiť cez vianočné sviatky a čo si  
želajú pod vianočný stromček… 
Karolínka:  moja mamina urobí rezeň, šalát, kakaové 

koláče a dá na stôl med, potom oblátky, potom urobí jablkové koláče, mamina kúpi salónky. Máme 
stromček, hviezdičky, veľkú hviezdu s anjelikom. Chcela by som Chou Chou bábiku – to je 
najlepšia panenka, potom by som chcela od Ježiška nejaký darček a potom behajúcu bábiku. 
Simonka: ja by som chcela plávajúcu bábiku Barbie, kvetinku. Moja mama urobí šalát, čerešňový 
koláč. Od Ježiška by som chcela topánky, papučky pre bábiku, tričká. sukienku, tašku, vrecko na 
topánky, papučky pre bábiku, kočárik. 
Nikolka:  ja by som chcela na Vianoce od Ježiška morskú pannu, Chou Chou bábiku, veci pre 
bábiku, Barbie, kočárik, bicyklík. Budeme sa hrať karty, my urobíme šalát, rybu, ozdobíme 
stromček, dámre tam hviezdu. Mama spraví jablkové a nutelové koláče. 
Lianka:  mama uvarí šalát, koláče, maso kuracé, oblátku, pistácie. Na Vánoce dáme na strom 
salónky a silonky. 
Aj starší žiaci sa zapojili do ankety… 
Alex: cez zimu idem o šiestej von, dám si filcáky a idem do lesa, tam mám bunker, z ocele 
je tam vnútri varič a varím tam cez zimu čaj a polievku. Keď som išiel domov pod 
stromčekom boli darčeky. 
Mirko: minulé Vianoce som pomáhal robiť stromček. Som sa hral s Legom a pozeral som 
televízor. Na Štedrý deň sme išli večerať a oslavovať a potom sme si boli rozbaliť darček a 
ešte ten večer sme videli padať hviezdu. 
Kubko: na Vianoce máme kapra, zemiakový šalát a kapustnicu a kakaové ježe a medvedie 
laby. Pod stromček by som chcel tablet, dotykový mobil. 
Branko: Ja sa teším na Vianoce. Na štedrovečernom stole máme rybu, hríbovú polievku, 
majonézový šalát, oblátky, cesnak, med, orechy. Večeriame celá rodine pokope. Keď 
večeriame, vraj sa nesmie odísť od stola, lebo že to prináša nešťastie. Keď dovečeriame, 
ideme za dvere alebo von. Ježiško zazvoní na zvonček a ideme do izby. Každý z nás si 
rozbalí darček. A potom už len pozeráme televízor. 
 

 



 

Už je zima , už je čas – Mikuláši majú zraz. 

Jeden pôjde rovno k nám, na toho si pamätám. 

Na topánky pozriem sa: ,, Ahoj tatko , vyzuj sa! “ 
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