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Pani Zima k nám chodí každý rok. Ozdobí nám domovy i okolitú 

krajinu, prinesie vianočnú náladu. 

Každý pozná tento rozprávkový čas. Hlavne deti, pre ktoré je 

obzvlášť fascinujúcim. Sánkovanie, guľovanie a stavanie snehuliakov je 

pre každého veľká zábava. 

Teplo krbu, chuť čaju a vôňa mamičkiných čerstvo upečených 

medovníkov sú tie najkrajšie chvíle na zime.  

Vianoce sa blížia, deti sa tešia a rodičia radujú. Ľudia sa stre-

távajú, obdarúvajú a sú radi za ten čas strávený so svojou rodinou. 

Pani Zima jak je chladná, ale zároveň tak krásna. Treba sa teplo 

obliecť, vziať sánky a šup na kopec. Užívať si všetko, čo nám pani Zi-

ma ponúka. 

K. Sandtnerová, 8.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto:  Šimon Slezák,  8.A 

 

Pani Zima prichádza 
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ČO SÚ VIANOCE ? 
 

 

Čo sú to Vianoce? 

Balenie darčekov? 

Či dobré jedlo? 

Či zdobenie stromčekov? 

 

A čo je láska? 

Kupovanie darov? 

Či umelá radosť, 

Ktorú vidno na sto krokov?  

 

Vianoce sú o láske! 

Avšak nie je umelá. 

Odpoveď k mojej otázke? 

Láska je radosť veselá! 

 

Martin Bača, 8.A 

Ilustrácie: 

Kelemenová, Dobrovolná, 9.A 
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Vianoce 
 

Stromček v lese čaká, nevie, 
kto si príde poň. Čaká, čaká a zra-
zu niečo zašuchoce. A už ho pília 
a bum! Vtom zbadá malé dievčatko 
na vozíčku. A potom ho niekto na-
ložil do auta.  

Zrazu sa ocitol v nejakom 
dome. Bol práve čas Vianoc. 
A pozoroval dievčatko na vozíčku. 
Volalo sa Klára. Klára vyzdobila 
stromček vianočnými ozdobami. 

„Vieš, čo by som chcela na 
Vianoce?“ pýta sa Klára mamy. 
„Neviem,“ odpovedala mama. „Ja 
by som si veľmi priala, aby som  
vyzdravela. A potom by som sa mohla hrať s kamarátkami.“  

Keď to stromček počul, hneď si spomenul na príbeh, ktorý mu kedysi 
rozprával jeho starý otec strom. A v tom príbehu sa vraví: Na Štedrý deň, 
vždy keď odbije polnoc, príde zázračný hosť, ktorý vám splní želanie.  

Zrazu sa všade zhaslo a aj Klára a jej rodina odišli a stromček osamel. 
Keď odbila polnoc, stromček zbadal malého mužíčka, ktorý mal na ľavom ra-
mene veľké vrece a dal pod stromček asi 12 darčekov a potom zmizol. Keď 
prišla rodina z  polnočnej omše, tak sa spolu navečerali. A Klára sa ponáhľala 
do obývačky, až ju otec musel poprosiť, aby nešla tak rýchlo. Klára počkala 
na rodičov a keď prišla celá rodina, konečne rozbalila svoj darček. Z balíčka 
vyletel zlatý prášok, ktorý Kláru pokryl a v tej chvíli sa postavila z vozíčka. 
Mame a celej rodine hneď vyhŕkli slzy radosti. Vystískala Kláru, ktorá ju až 

prosila nech ju tak silno nestíska.  

Stromček sa v tichosti zasmial 
a jemne sa zatriasol, čím zhodil 
jednu guľu.  

         Zázraky sa naozaj dejú, ale 
musíte pevne veriť. 

       
Autor:  Gréta Brišková 2.A  
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Veselé Vianoce 

 

Šťastné a veselé Vianoce prajeme vám, 

vôňa orieškov a jabĺčok omámi vás. 

Pod stromčekom skrývajú sa darčeky. 

Kapor sa kúpe vo vani. 

Deti kričia—hou, hou, hou, Mikuláša volajú. 

Mama pečie perníky, 

tato robí ozdobu na vianočnú pohodu. 

Snehuliak stojí pred domom  

a stráži nám celý dom. 

 

Vianočný čas 

 

Malý perník v trúbe sa pečie, 

snáď nám z plechu neutečie! 

Celý dom omámila vôňa, 

vôňa škoricová a vanilková. 

Za oknom padá sniežik, 

každý sa na Vianoce teší. 

 

G. Brišková, V. Menyhartová, 2.A 

Medovníčky 

 

V noci som mal sladké sníčky, 

ako pečiem medovníčky. 

Hneď, keď vstanem, tak ich spravím, 

Osladím ich medom pravým. 

Dám škorice trošička 

aj domáce vajíčka. 

Kúsok masla, hrnček múky, 

pečenie to nie sú muky. 

Je to skvelá zábava, 

kým sa cesto vykrája. 

Len mám problém maličký, 

kam som schoval formičky? 

Váľam, miesim, krájam cesto, 

koláčov je plné mesto. 

 

Filip Petko  8.A 
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Chladná kráľovná Zima snehové vločky chystá na nás poslať,  
guľovačku, sánkovačku, či lyžovačku si tak pod jej vládou  
môžeme dosýtosti vychutnať.  
Jej dych studený až mrazivý, 
na klzký ľad vodu ihneď premení. 
Kamaráti na klzisko s nadšením volajú,  
kým korčule na nás už netrpezlivo čakajú,  
keď zase po roku sa na ľade popreháňajú. 
No nielen ony na svoju príležitosť vyčkávajú,  
sánky, boby, klzáky či lopáre  
sa rýchlo do radu stavajú.  
Ani lyže však nezaostávajú,  
viazanie a palice si k sebe hľadajú,  
aby bezpečne po svahoch vozili 
a nikoho pritom nezranili.  
Zo skríň teplé oblečenie, 
bundy, kabáty, overaly,  
čapice, šály, rukavice, čižmy a snehule,  
s príchodom zimy vytiahneme.  
Pani Zima sa takmer urazila,  
keď si jedna dievčina pomyslela,  
že v zime niet žiadnych kvetov 
a tak, pravý opak jej dokázala!  
Keď nadišla noc, svojim mrazivým dychom,  
na okná ľadové kytice vykúzlila  
a tým si svoju moc so všetkou cťou obhájila.  
Vonku krásna biela perina,  
zasnežené všetko,  
veľký snehuliak sa na nej vyníma,  
postavil ho náš dedko. 
Starý hrniec navrch mu nasadil,  
namiesto nosa mrkvu vložil,  
oči ako dva uhlíky  
a spravil mu z nich aj ďalšie gombíky.  
Ešte metla by sa mu náramne hodila,  
ukradne ju teda babke, aspoň tá si odpočinie od neustáleho zametania:-)  
Je pýchou celej záhrady,  
hrdo si na nej stojí,  
až do príchodu jari... 

 

Natália Beňová, 7.A 

Foto: Šimon Slezák, 8.A   

 

 

ZIMA 
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Mikulášska návšteva 

K najobľúbenejším sviatkom predvianočného obdobia určite pat-

rí Mikuláš. I keď tento rok bol tento sviatok opäť poznačený 

pandémiu koronavírusu,  Mikuláš predsa len zavítal za prísnych 

hygienických opatrení aj do ZŠ na Holubyho ulici. Spolu 

s anjelom a neposedným čertom  navštívil triedne kolektívy detí 

z prvého stupňa a odmenil ich drobnými sladkosťami a hračkami. 

A hoci si čert robil zálusk na nejakých nezbedníkov, odchádzal 

s prázdnym vrecom, lebo všetky deti boli obzvlášť poslušné 

a potešili Mikuláša peknými básňami. 
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Predvianočný čas využili žiaci 

prvého stupňa aj na pečenie 

vianočných koláčikov. 

Konečne po dlhom čase napadol aj 

u nás sneh. Tak prečo to nevyu-

žiť na zimné snehové radovánky? 

 

Žiaci písali vianočnú poštu Je-

žiškovi. 
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DINOSAURY 

 

Názov  dinosaurus pochádza z gréčtiny a znamená „hrozný jašter“. Prvýkrát 

ho použil britský paleontológ Richard Owen v roku 1842. 

Dinosaury žili v období, ktoré nazý-

vame druhohory asi pred 230 milión-

mi rokov. Niektoré dinosaury dosa-

hovali gigantické rozmery, iné boli 

malé. Živili sa mäsom, iné boli bylino-

žravé. Dinosaury mali telo pokryté 

výrastkami, hrebeňmi, platňami, tŕň-

mi alebo perím.  

O dinosauroch sa dozvedáme zo ska-

menených pozostatkov nájdených v 

zemi. V Európe prepukol záujem o 

dinosaury na začiatku 19. storočia, 

potom, čo vedci objavili skameneliny, 

ktoré patrili dinosaurom. Dinosaury 

sa liahli z vajíčok.  

Niektoré dinosaury medzi sebou bo-

jovali a požierali sa. Vedci sa domnie-

vajú, že  príčinou vyhynutia dinosaurov, bol dopad veľkého meteoritu pred 

65,5 mil. rokov, ktorý 

dopadol do Mexického 

zálivu. 

 

Nicole Nádeník, 3.B 
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Zdroj: internet 

Simona Jurčiaková, 4.A 
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Plavecký výcvik 

 

Plávať som chodila od svojich  troch mesiacov. Neskôr 

ma zlákala gymnastika, ale plávanie je stále môj obľúbe-

ný šport. Preto som sa veľmi potešila,  keď nám v škole 

oznámili, že budeme mať plavecký výcvik. Do školy si 

berieme aj malý ruksak, v ktorom si nosíme uterák, 

šľapky, plavky, vrecúško na mokré plavky, dievčatá aj 

fén a čiapku  na plávanie. Pred školou nás ráno čaká  

mikrobus, ktorým sa odvezieme k hotelu, kde je bazén. 

Potom prichádzame do šatne, kde sa prezlečieme  a 

pred vstupom do bazéna sa musíme osprchovať.  A začí-

name plávať Nemusíme sa hanbiť, je to plavecký výcvik, 

nie preteky. Kto nevie dobre plávať, nemusí sa báť, ma-

jú  tam rôzne pomôcky na plávanie—rukávniky či opasok. 

Naučia vás dobre plávať. Ku koncu výcviku si užijeme aj 

trochu zábavy, keď skáčeme do vody.  Po plávaní sa tiež 

osprchujeme, osušíme a prezlečieme. Cestu späť absol-

vujeme tiež mikrobusom. Jedna rada na záver—pribaľte 

si veľkú desiatu, lebo po plávaní vám dobre padne. 

Vilma Kropajová, 3.A 
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Šimon Slezák, 8.A 

Šimon Slezák, 8.A 
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Galéria zimných prác 
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SÚŤAŽ SLADKÁ OTÁZKA 

Milí žiaci (a možno aj učitelia a iní pracovníci školy)!  

Potrápte svoje mozgové závity a zapojte sa do našej súťaže. Zodpovedzte súťažnú úlohu a vyhrajte 

sladkú odmenu.  

AKO SA ZAPOJIŤ? Na lístok napíš svoje celé meno, triedu a správnu odpoveď. Čitateľne, samozrej-

me! (Pravopisné chyby nebudeme hodnotiť.) Hlasovať môžeš len raz. Lístok odovzdaj svojej učiteľke 

alebo vychovávateľke alebo vhoď do škatule vedľa zborovne na I. stupni. Môžete svoje správne odpo-

vede posielať aj elektronicky na adresu casopisstvorka@gmail.com alebo prostredníctvom správy cez 

EduPage p. Čárskej – uveďte svoje celé meno a priezvisko, triedu a správnu odpoveď.  

VÝSLEDKY? Spomedzi správnych odpovedí vyžrebujeme výhercu, ktorý získa sladkú odmenu. Výsled-

ky sa dozviete v nasledujúcom čísla nášho časopisu.  

Správne riešenie z minulého čísla: na obrázku bolo  12 trojuholníkov. 

 

 

 

 

 

 

 

Výherca: L. Semrič, D. Beták, M. Mikulášová,  E. Geschwandtner 

 

Súťažná otázka: Aké číslo doplníš namiesto otáznika? 
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NIEČO  NA  VOĽNÝ  ČAS - OSEMSMEROVKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia Kočišková,  8.A,     Osemsmerovka: L. Dobrovolná, 9.A 
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ZASMEJME SA 

M. Marek, 2.A 
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V. Steinsdorferová, 2.A 


