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Na Vianoce všetko stíchne, 
vôkol nás je biely sneh. 

Všade počuť ten smiech detí, 
dospelí môžu závidieť. 

Pri stromčeku všetko žiari, 
úsmev vidno na tvári. 

Okolo neho cítiť lásku, 
ktorá všetko rozžiari. 

Alex Tabaček, 5.A 



Bol raz jeden muž, ktorý ťažko pracoval, aby dokázal uživiť svoju rodinu. Pred 

Vianocami kúpil rolku krásneho zlatého baliaceho papiera, do ktorého chcel zabaliť 

darčeky. Pár dní pred sviatkami však zistil, že jeho päťročná dcéra minula všetok 

zlatý baliaci papier. Nahneval sa a veľmi ju potrestal. 

 

Ešte viac ho rozčúlilo, keď zistil, že dieťa použilo všetok drahý papier na ozdobenie 

jednej krabice, ktorú položilo pod vianočný stromček. Vŕtalo mu hlavou, kde vzala 

peniaze na to, čo je vo vnútri krabice. Dievčatko plné nadšenia prinieslo škatuľu v 

zlatom papieri oteckovi a povedalo: “To je pre teba, otecko!“ 

Keď otec škatuľu otváral, hanbil sa za svoju prehnanú reakciu a ľutoval, ako ju 

potrestal. Keď však otvoril škatuľu, zistil, že je prázdna, a jeho hnev opäť 

vzplanul. “Ak niekomu dávaš darček," povedal ostro, "v balíku má niečo byť. Tento je 

prázdny!“ 

Dievčatko sa naňho smutne pozrelo a so slzami v očiach zašepkalo: "Ocko, nie je 

prázdny. Dávala som do neho pusinky, až kým nebol celý plný.“ Otec sa rozplakal, 

objal svoje drahé dievčatko a prosil ju, aby mu odpustila jeho zbytočný hnev. 

Otec si nechal túto zlatú škatuľku po všetky roky svojho života. Vždy, keď bol 

smutný, otvoril škatuľku, vybral z nej pomyselný bozk a spomenul si na lásku svojho 

dieťaťa, ktoré ju tam vložilo. 

 

Každý z nás dostal neviditeľnú zlatú škatuľku naplnenú bezpodmienečnou láskou 

od svojich detí, rodiny a priateľov. Neexistuje cennejší dar, ktorý by ste mohli 

blízkemu podarovať. Vianoce sú nádherným časom na odpustenie, poďakovanie a 

obdarovanie...    

Prajeme Vám veľa lásky a porozumenia 



Vonku snežik sa ligoce, 
každý pozná, že sú Vianoce. 

Z okna sa deti pozerajú 
a veľkú zábavu si spolu užívajú. 

  
Majú v očiach iskričky, 
chutia im medovníčky. 

Rady počúvajú pesničky, 
pre poslušné detičky. 

  
Večera je pripravená 
a bude aj požehnaná. 
Už deti hokej hrajú, 
niektoré sa sánkujú. 

  
Máme plné misky sladkostí, 

najeme sa do sýtosti. 
Svietiace stromčeky sa ligotajú, 
keď detičky darčeky dostávajú. 

  
Na kopcoch deti snehuliakov stavajú, 

šantia, hrajú sa a spievajú. 
Z kuchyne rybičky a dobrôtky 

zvesela rozvoniavajú. 
  

Za štedrovečerný stôl si sadáme, 
na Ježiška myslíme. 

Stromček žiari, zvonček zvoní. 
Koledy si zaspievame, 
v srdci radosť máme. 

  
Požehnané, šťastné a milostiplné 

vianočné sviatky praje   
  

Izabela Pavelčíková 

Vločka 
 

V studenom povetrí tancuje vločka,  
hádam sa tej zimnej radosti dočká.  

  
Túži ona detičkám sadnúť si na noštek,  
keď budú oni zdolávať na sánkach strmí 

kopček. 
  

Bude ich štekliť mäkkučkým perím,  
kabátik im pokryje sniežikom bielym.  

  
Hopsať bude, tancovať,  

zimným smiechom sa radovať.  
  

Nedá sa chytiť, rýchlo sa vzchopí,  
lebo takú vločku ľudské teplo stopí.  

  
Laura Bátorková 

Snežik z výšky tíško padá,  
zvieratká už išli spať, 
jabĺčka si ježko hľadá,  
detičky sa idú hrať . 
 
Stromček v izbe krásne svieti, 
koláčikov stôl je plný,  
Mikuláš už ku nám letí, 
každému sníčky splní.  
 
Perinka na kopcoch biela, 
sánky, boby, pekáče,  
smiechu je tam všade veľa 
aj vtáčik sem tam doskáče.    
 
Každý rok k nám príde zas, 
vianočný je krásny čas. 

Adriána Pacíková 

Žiaci 5. ročníka sa zahrali na malých spisovateľo, tak sa pohodlne usaďte 
a prečítajte si výtvory našich žiakov, nádejných slovenských literátov. 



Najkrajší čas je ten, keď rozsvietené stromčeky, hviezdička a svetlá blikajú,  
všetkým deťom, mladším aj starým vianočnú náladu dávajú. 

 
Prázdniny vianočné sa blížia,  a to je pre deti bez školy výhra. 

Snežiť nám bude, sánkovať a guľovať sa bude! 
  

Na štedrý deň sa celá rodina pri plnom štedrovečernom stole zíde. 
Prežijeme spoločné, krásne, požehnané a obdarované vianočné chvíle. 

  
Vianoce sú najkrajšie sviatky tento rok 

a my sa už tešíme na nový rok. 
Marek Gajdošík 

Krásne sú tie chvíle vianočné, 
teším sa, že ich strávime spoločne. 
 
S tatom stromček donesieme, 
s rodinkou ho vyzdobíme. 
 
S mamou koláče napečieme, 
všetkým ich s radosťou ponúkneme. 
 
Pomôžem upratať celý dom, 
až môžeme privítať Ježiška v ňom. 
 
Tá večera vianočná, 
je zo všetkých najlepšia. 
 
Ježiško sa narodil, 
a všetkých nás potešil. 
 
Z okien svietia stromčeky, 
a pod nimi darčeky. 
 
Prajem všetkým krásne sviatky, 
hlavne zdravie, šťastie, veľa lásky. 
 

Simona Hrmelová 

Keď vonku sniežik tíško padá, 
medzi ľuďmi nie je zvada. 
Detský úsmev krásne žiari, 
aj snehuliak sa šťastne tvári. 
  
Keď nám srdce silno bije, 
voňavý punč si každý vypije. 
Keď všade voňajú babkine koláče, 
všetky deti aj dospelí vedia, 
že sú tu Vianoce. 
  
Na stromčeku hviezda svieti, 
na tváričkách úsmev šťastných detí. 
Štedrý deň je ako sen, 
za darčeky Ježiškovi ďakujem. 
  

Sabína Popelárová 

Krásny cencúľ, 
krásny sneh, 

veselme sa všetci hneď. 
Blíži sa čas vianočný, 
budeme mať radosti. 

Sladkosti si napečieme  
aj koledy zaspievame. 

Poprajme si šťastné sviatky, 
dívajme sa na rozprávky. 

 
Šťastné a Veselé Vianoce Vám želá 

Martina Adamusíková   



Vianoce, Vianoce, 
stromček sa ligoce. 

Ľudia kupujú stromčeky, 
Ježiško nosí darčeky. 

  
Ľudia sa šťastím radujú, 

pri vianočnom stole hodujú. 
Na stôl kapusta a kus chleba 

a všeličo čo treba. 
  

Deti sa tešia, 
pri stromčeku pištia. 
Som rád, že sa tešíte, 

ale buďte troška tichšie. 
  

Snehuliaka postavíme, 
zimy sa ale nebojíme. 
Rukavice, čiapku, šál, 

poď sa pohrať, nie si sám. 
  

Musíme poslúchať, 
aby sme mohli dačo dostať. 

Zazvonil zvonec, 
básničky je koniec. 

  
Samuel Čapkovič 

Dnes sú Vianoce,  
stromček sa nám ligoce. 

A darčeky pod ním,  
deti žiaria šťastím.  

  
Keď ku stolu sadáme 
a večeru chystáme,  

šalát, kapra, kapustnicu,  
babku, dedka, sesternicu,  

zavoláme všetkých.  
  

Nech nám v srdci  
láska zostane, veď tá 

všetkým pristane.  
 
Eva Chromíková 

V zime nám sneží ponad kopce, 
za oknom sa stromček ligoce. 

Začínajú sa Vianoce . 
Deti sa za oknom smejú , 
čo je vonku za nádheru. 

 
Sniežik vonku poletuje, 

koledník nám oznamuje: 
Vianoce s láskou prežívajte, 
Nový rok v zdraví užívajte. 

Pokoj, zdravie, šťastie, lásku,  
všetkým ľuďom praje 

 
Kristína Mohyláková 

Vianoce, to je krásny čas.  
Prichádza pokoj, v srdci jas. 
Jezuliatko maličké, v Betleheme spinká. 
Zjavila sa kométa, po oblohe bliká.  
Medovníčky voňavé, cítiť po celom dome, 
svetielka svietia na vianočnom strome. 
 

Katarína Turčániová  



Bohatý stôl, výbornú rybu,  
sviatočná večera, nech nemá chybu.  
Záplavu darčekov, čo srdce pohladia,  
rodinu, priateľov, čo nikdy nezradia.  
K bohatstvu krôčik, k šťastiu malý krok,  
veselé Vianoce! 
  
Blížia sa tie krásne chvíle vianočné,  
v láske, šťastí, harmónii prežite ich spoločne.  
Nie sú dôležité dary,  
ale v novom roku nech sa Vám darí,  
zdravie nech slúži k spokojnosti  
a dom, aby ste mali plný hostí. 
  
Pekné a požehnané sviatky Vám praje  
 

Pavel Starovský 

Vianoce, to sú všade rolničky, 
v ušiach mi znejú známe pesničky. 
Na saniach sa bláznim v snehu, 
v ušku mi počuť známu melódiu. 
 
Zima je tu, zima je tu, 
Ježiško je o pár dní tu. 
Doma sa už tešíme, 
Ježiška hneď zvítame. 
 
Na večeru bude kapor, 
pod stromčekom zase frmol. 
 
Keď už bude po večeri, 
budeme už všetci smelí. 
 
Rodina je dar najväčší, 
o rok budeme zas dospelejší. 
 
O rok to tu bude znava, 
všade kapor, sviečky, melódia.  
 

Michaela Škerová 

Prichádzajú Vianoce, snežik sa už ligoce. 
Poďte deti sánkovať sa, lyžovať a bobovať sa. 
Snežik už zas padá, budeme mať zasnežené vráta. 
Škorica rozvoniava celý dom, už pečieme v ňom. 
 

Peter Mohylák 

Vianoce sú, to je  
krása, keď je snehu  
do pol pása. 
 
Sú to sviatky  
pani zimy 
a rybári lovia ryby. 
 
Na štedrý deň 
rozvoniava, pekne 
ryba smažená,  
kapustnica varená. 
 
Keď a stromček 
rozosvietí, radosť 
Majú všetky deti. 
 
Keď zazvoní rolnička, 
rozžiari  sa hviezdička, 
Zaplesajú srdiečka. 
 
Pežíme hneď pod stromček, 
či tam máme, 
nejaký darček. 
 
Veľkú radosť  
z toho máme, 
jasáme a plesáme, 
šup, prskavky púšťame . 
 
K polnoci sa večer chýli, 
k jasličkám sa zberáme, 
modlitbou sa poďakovať, 
aeluja spievame. 
 

Matias Tarabík 



Blížia sa Vianoce, 
máme už ovocie. 

   
Snehuliačik pred domom, 

sánkovačka za rohom. 
  

Tešíme sa na šalát, 
vonku už je zase ľad. 

  
V telke beží rozprávka, 
vonku ďalšia prskavka. 

  
Doma máme stromček, 
pod ním jeden darček. 

  
Na večeru máme kapra, 
kapustnicu na Silvestra. 

  
Spravíme si ohňostroj, 

na Nový rok bude pokoj. 
  

Lenka Fialová 

Na Vianoce, keď svet stíchne, 
nech Vám Božie dieťa vdýchne, 
pokoj, radosť a posilu, 
nie len túto svätú chvíľu, 
ale taktiež v novom roku, 
nech Vás vedie 
v každom kroku. 
 

Sára Hulínová 

Kapustnica na stole, 
a my sme na dvore. 
Staviame si snehuliaka, 
krásna chvíľa na nás čaká. 
 
Jagot svetiel na stromčeku, 
a hviezdy na nebíčku. 
Radosť na srdiečku, 
a vločka na zvončeku. 
 
Darčeky sú zabalené, 
prekvapenie pripravené. 
Teraz už len čakáme, 
kedy kapustnicu dojeme. 
 
Na rad príde ryba, 
bola že to chyba. 
Pohotovosť plná ľudí 
a v krku ma dusí. 
 

Vladimír Heššo 

Vianočný stromček v izbičeke stojí, 
mama v kuchyni jabĺčko krojí. 
Keď ho rozkrojí, uvidím hviezdičku, 
čo bola schovaná v červenom jabĺčku. 
 

Erika Kubrošová 



Žiaci 7 .A sa naučili ako sa tvorí cinquain (čítaj senkén),  
veď posúďte sami. 

Vianoce 
šťastné , očarujúce 

spájajú, prekvapujú , tešia 
Užasná atmosféra  tohto dňa 

Sviatok 
   

Natália Dorinská 

Vianoce 
zázračné, milujúce 

potešujú, spájajú, očarujú 
Spájajú nás s rodinou 

Radosť 
 

Tamara Pacíková 

Vianoce 
milostiplné, pokojné 

potešia, prekvapia, spájajú 
Prájemná atmostére členov rodiny 

Radosť 
 

Dária Maňková 

Vločka 
biela, jedinečná 

padá, chladí, teší 
Zasnežený biely celý dom 

Pokoj 
 

Klaudia Kocúrová 

Stromček 
ozdobený, košatý 

vonia, čaruje, svieti 
Mám pri ňom radosť 

Rodina 
 

Sebastián Kolek 



Sneh 

biely, studený 

padá, topí sa, ochladzuje 

Padá na mňa z oblohy 

Krása 

 
Tadeáš Hulín 

Vyzdobili sme si nový vianočný stromček. To bolo ale prekvapenie, keď z 

pivnice vyšiel päťhlavý drak a začal chrliť oheň. Báli sme sa, že nám zničí 

stromček, ale on dostal chuť len na čerstvo upečený koláč. 

Dária Maňková 

(z aktivity 5 slov/5viet/5minút) 

Vianoce 

zasnežené, milujúce 

spájajú, tešia, prekvapujú 

Je výnimočný deň dobrej nálady 

Rodina 

 
Rebeca Lagová 



„Ľudská pomoc v núdzi neobohacuje len toho, kto ju dostáva, 
ale aj toho, kto ju poskytuje.“ V. Havel 

Blížia sa Vianoce, najkrajšie sviatky v roku, nie však pre ľudí v núzi. Naši 
žiaci spolu s ich rodičmi sa aj tento rok rozhodli darovať dobro. 
V spolupráci s miestnou farskou charitou vďaka svojim rodinám darovali 
dobro, svoj čas i prostriedky iným. 
                   Všetkým srdečne ĎAKUJEME! 



Vďaka našim mladším žiakom budú tohtoročné Vianoce plné 

láskyaj v domovoch dôchodcov.  Ich krásne a bohaté balíčky 

potešia nejedno srdiečko babičky či deduška, ktorí v dnešnej 

dobe nemôžu byť so svojimi najbližšími a možno už na tomto 

svete nemajú nikoho. Všetky balíčky boli plné prekvapení, 

sladkostí, ale hlavné je to, že do každého vložili aj kúsok svojho 

srdiečka.    Ďakujeme! 



Čím chcem byť a prečo? Táto otázka je pre 

niekoho dosť tvrdý oriešok, ale naši deviataci       

v tom majú jasno. Vedia, že si môžu vybrať len 

raz, a preto si chcú vybrať správne. Vybrať            

si budúce povolanie nie je ľahké, ale vedia jedno, 

chcú si vybrať tak, aby ich budúca práca bola pre 

nich nie len povalaním, ale i poslaním. My im v 

tom budeme držať palce. 







International Young Talent Festival 
 
Nikolka Tarabíková sa zúčastnila 
medzinárodnej súťaži v speve v 
Ostrave. Umiestnila sa na krásnom 
3. mieste. 
Srdečne gratulujeme! 

„Človek, ktorý číta, prežije tisíc životov, kým zomrie. Človek, ktorý nikdy 
nežítal, prežije iba jeden.“ 

Súťaž O najaktívnejšieho čitateľa za minulý školský 

rok zvíťazil Pavel František Starovský z 5.A triedy.              

Za minulý školský rok prečítal 25 kníh.  

 

Školskú knižnicu najčastejšie navštevovala Danka 

Motyčíková zo 4.A triedy a získala titul 

Najaktívnejšia návštevníčka školskej knižnice. 

Obidvaja súťažiaci získali pekné knižné odmeny, 

ktoré im určite spríjemnia chvíle oddychu. 



Záložka do knihy spája školy 

V mesiaci október žiaci na hodinách výtvarnej výchovy 

usilovne pracovali a vyrábali  záložky pre svojich nových 

kamarátov zo Základnej školy L. Balleka v obci Šahy. Veríme, 

že sa im páčili a urobili im radosť. My sa už teraz veľmi tešíme 

na záložky, ktoré nám na výmenu pošlú deti z južného 

Slovenska.  



 
 BIELA PASTELKA 

13. novembera sme si pripomenuli Medzinárodný deň nevidiacich. Je to deň narodenia 

francúza, Valentina Hauya, ktorý založil prvý výchovno-vzdelávací ústav pre nevidiacich. 

Jeho cieľom bolo poskytnúť žiakom vzdelanie a zároveň ich naučiť manuálne pracovať. 

Preto sme si aj my, v piatok 12. 11. 2021, priblížili život nevidiacich v rôznych aktivitách. Čítali 

sme si z knižky Mimi a Líza, o dvoch kamarátkach, nevidiacej Mimi a vidiacej Líze, ktoré na 

spoločných výpravách do fantázie zisťujú, že náš svet sa dá vidieť rôznymi spôsobmi.  

Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje život nevidiacich, 

ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. 





Dňa 27. 9. 2021 sa naša škola zapojila do projektu Európsky týždeň športu.  
V rámci neho zorganizovala 2. ročník behu na vykrývač.  
Žiaci boli rozdelení podľa ročníkov do 3. kategórií: 
  
   1. kategória - 4.,5. ročník (chlapci, dievčatá) 
   2. kategória - 6.,7. ročník (chlapci, dievčatá) 
  3. kategória - 8.,9. ročník (chlapci, dievčatá). 
  
  
Bežalo sa do kopca k vysielaču, asi 350 metrov 
za čo najkratší čas, a preto to nebola len taká 
prechádzka ružovou záhradou.  
Celkovo sa zúčastnilo 64 žiakov. 



Gratulujeme víťazom a všetkým, ktorí sa 

zúčastnili. Dúfame, že ste si beh všetci užili 

a prajeme veľa zdravia a energie do ďalších 

súťaží. 



Aj keď nám škola v posledný 
predprázdninový týždeň čiastočne 
zívala prázdnotou, veríme, že po 
Novom roku sa opäť všetci v zdraví 
zídeme.  

Prajeme Vám 
Šťastné a 

veselé 
vianočné 
sviatky a 

úspešný nový 
rok. 
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Jeseň 
 

Začína už jeseň 
a všade hrá tá istá pieseň. 

 
Moja noha už nebude chodiť bosá, 

lebo na trávu padá rosa. 
 

Večer už je skoro tma 
a ráno je stále hmla. 

 
Listy zo stromov padajú, 

do vreca sa zbierajú. 
 

Svet je teraz úžastný, 
Ale hlavne farebný. 

 
Tamara Pacíková, 7.A 



Október, mesiac úcty k starším, 

bol venovaný našim starým rodičom.  

Tí pre nás veľmi veľa znamenajú. Radi s 

nimi trávime čas, s láskou im pomáhame. 

Našich starých rodičov veľmi ľúbime, 

a preto sme im vyrobili krásne darčeky 

a pozdravy. Robili sme s nimi inerview 

o ich detstve a písali príbehy, ktoré nám 

radi porozprávali. 

Denis Šibík zo 4.B napísal o starých rodičoch:  
 
„Pre nás sú starí rodičia nenahraditeľní. Ich láska a 
múdrosť sú pre nás veľkým darom, preto si ich musíme 
vážiť a ctiť, pokiaľ sú ešte s nami. A to nielen v mesiaci 
októbri, ale po celý život. Kiežby každý starý človek 
poznal lásku svojich blízkych až do konca života." 



Modlitba za starkú 
 
Matička Božia, 
Ty deťom dvakrát milá! 
Počúvaj, čo Ti teraz rozpoviem. 
Nechaj nám starkú. 
Aby mi dlho žila. 
Starká má pre mňa času, 
Koľko chcem. 
 
Starká je vľúdna, 
Má Boží pokoj v duši. 
Starká sa o nás s nikým nedelí. 
Má času ľúbiť nás. 
A nič ju nevyruší. 
Pri nej má týždeň sedem nedelí. 
Matička Božia, Ty, ktorú poznáme, 
No vieme o Tebe, 
Ozvi sa na môj hlas. 
 
Nechaj nám starkú. 
My spolu niečo máme. 
To nikto viac už nemá. 
Okrem nás. 
 

Milan Rúfus 



Vážení prítomní, drahá naša babička! 

 

           Zišli sme sa tu všetci, aby sme spolu s tebou oslávili tvoje významné jubileum, 

50. narodeniny. 

           Väčšiu časť svojho doterajšieho života si venovala rodine, deťom a vnúčatám. 

Každý z nás ťa pozná ináč, každého spája s tebou niečo iné. No, aj tak sme sa všetci 

zhodli na tom, že si pre nás výnimočný človk. Tvoja dobrota, starostlivosť a láska, 

ktorú nám rozdávaš, nás všetkých spája. Si veselá, úprimná, spokojná vo svojom 

vnútri. Veď iba šťastný človek môže rozdávať pokoj a šťastie iným. Kto iný ti to môže 

povedať, než ja – tvoja vnučka, ktorá s tebou strávila celých dvanásť rokov, prvé 

krôčiky, vyslovené hlásky, slová, vety. Aj keď sa mi slzy tlačia do očí, dnes už viem, že 

si to nemala vždy jednoduché. Moje slová sú iba ako listy starých zvitkov, nepatrné, 

ale zároveň jedinečné, ako je jedinečný pohľad na teba. Sú to slová plné priania pre 

teba, aby si sa tak ako doteraz vedela tešiť z maličkostí.  

              Keby koniec sveta nastal, keby hviezdy padali, ty zostaneš na nebi stále tou 

najjasnejšou hviezdou pre nás.  

Ty a tvoje ľudské srdce. 

Narodeninový príhovor žiačky 7.A svojej starej mame  










