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Milé pani učiteľky, pán učiteľ, ahojte  spolužiaci ! 

 

Pripravili sme si pre Vás ďalšie číslo nášho – Vášho  školského 

časopisu, s názvom Zoomoviny, ktorý detailne sleduje všetko, čo sa  

na našej škole spácha .  Opäť na Vás čaká  množstvo zaujímavých 

tém, napínavých príbehov na pokračovanie, ale i zábavy. 

Veríme, že sa Vám náš – Váš časopis bude páčiť. Chceme Vám tiež 

popriať krásne a pokojné vianočné sviatky, bohatého Ježiška, dni plné 

oddychu a dúfajme, že už aj guľovačky.  

 

Príjemné čítanie!  

 

Vaši redaktori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návšteva detského múzea 

     v Bratislave 

 

10.11.2015 sme navštívili detské  

 múzeum v Bratislave. Čakala na nás výstava s názvom  

Voda je život a Trvalé bydlisko – Zem.   

Výstava bola veľmi zaujímavá, s množstvom aktivít a hier.  

 

Dozvedeli sme sa,  čo všetko  

žije vo vode, na zemi  a ako sa 

recyklujú a separujú použité veci. 

 

 

 Na výstave sme sa zúčastnili aj interaktívneho kvízu o živote na Zemi. Tiež sme si mohli vyskúšať výrobu tetrapaku a dozvedeli sme sa, ako dlho sa odpad v prírode rozkladá.  

 

 

 

Nataška Varga, VI.A 

Johanka Polgárová, VI.A  

 

Voda je život 

a Zem je náš 

domov.  

 

 

http://smnd.sk/teplicka/node/4125
http://www.detskemuzeum.sk/sk/news/listNews/archive/page:3


Ahojte kamaráti! 

 

Práve sme prišli zo stolnotenisového turnaja v Pezinku. 

Chodíme tam viacerí z nášho pingpongového krúžku. Najskôr 

sme boli na krúžku 5 – 6, dnes nás je 40! Máme skvelého trénera, uja Milana. Má nás rád 

a snaží sa nás naučiť všetko, čo aj on vie. Inak, poviem Vám, on hrá úžasne. Vždy ho 

pozorujem, ako hrá s veľkými chalanmi. Vie hrať oboma rukami. Je pokojný a vždy 

 pri hre premýšľa. No, radosť naňho pozerať, ako sa hrá s loptičkou. Chcel by som byť 

raz ako on.  

Tí, ktorí ste nás boli povzbudzovať na našom školskom turnaji na konci školského 

roka, iste viete, že aj na našej školskej stránke máme pár fotiek z tohto turnaja i iných 

súťaží. Napriek tomu, že naša školička nemá telocvičňu, darí sa nám vyhrávať  

na turnajoch aj nad veľkými školami. My hráme v našom kultúrnom dome, začali sme 

s dvoma stolnotenisovými stolmi a veru už sme ich museli prikúpiť 3, aby sme sa všetci 

pomestili a zahrali si.  

Počas celého roka chodievame na veľa turnajov a súťaží, dokonca až  

do Moravského Svätého Jána a aj na medzinárodný turnaj do Rakúska. Všade sa nám 

podarilo vždy obsadiť pekné miesta. 

Viete, ping- pong je nádherný šport! Preverí Vaše telo i hlavičku! Pri každom údere 

súpera musíte aj Vy rozmýšľať, ale aj sa vrtko hýbať...  Verte, je to vždy poriadny 

adrenalín! Páči sa mi však jeden pekný zvyk: po každom zápase si súperi podajú 

priateľsky ruky. Veď naozaj nie je dôležitejšie vyhrať, ale „fajne“ si zahrať! 

Ďakujeme za Vašu podporu v roku 2015 a tešíme sa na Vás v novom roku 2016! 

     Matúš Bognár, III.A   

P.S. Ak chcete aj Vy vyskúšať svoje reflexy a športové šťastie ešte v tomto roku, 

príďte  na Vianočný turnaj, ktorý každoročne organizuje náš stolnotenisový krúžok. 

Tento rok sa koná 19. decembra 2015 a prihlásiť sa ešte môžete do 17.12.2015, tak ako 

je uvedené na plagátikoch na školských nástenkách už mesiac. 

Ping a Pong sú dvaja kamaráti 



 

Vianoce 

 

Dedo Mráz nám už okná zafarbil, 

pod stromčekom sa však ešte darček nezjavil.  

Na Ježiška netrpezlivo čakáme, 

ovečky po jednej už rátame. 

Celý dom je dnes krásne farebný, 

pozlátený, ružový, či strieborný.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nataška Varga, VI.A  

 



DOSPELÁCKE VIANOCE 

 

 Auto, macko, vláčik,  

deťom sa to páči. 

A dospelým ani nie, 

Vianoce sú občas aj trápenie. 

Anka nechce polievku, 

Janko vyleje ju na Evku. 

A všetci s hrôzou v tvári, 

dívajú sa, ako sa mamka tvári. 

A mamička ako každý rok, 

čaká už na pondelok. 

Keď po Vianociach otvorí škola svoje brány, 

pre rodičov hniezdo záchrany. 

 

 

 

 

    Lea Stranská, VI.A 

 

 

  



Vianoce za dverami 

 

Kapor pláva vo vani, 

Vianoce sú pred nami. 

Mikuláš už prišiel k nám, 

stromček nám ozdobil sám. 

Darčeky sú pod stromom, 

rodiny sú za stolom.  

Čakajú na Ježiška, 

psy sa nevedia dočkať nového pelíška. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johanka Polgárová, VI.A 



 

Naše vianočné pozdravy pre domov dôchodcov. Dúfame, že ich 

naše priania potešia. 

 

Na Vianoce a v novom roku, 

 lásku,  šťastie na každom kroku. 

 Úspechov a zdravia veľa,  

z úprimného srdca želajú  

žiaci zo ZŠ vo Veľkom Bieli. 

 



Legenda o svätom Mikulášovi  

 

Každý z nás vie, že šiesteho decembra prichádza 

k našim oknám Mikuláš. Ujo s červenou čiapkou a dlhou 

bradou, ktorý poslušné deti odmení sladkosťami  

do vyčistených čižmičiek.  Aj tento rok k nám do školy zavítal Mikuláš. Viete 

však, kto to Mikuláš skutočne  bol a aké legendy o ňom rokmi vznikli?  Odpoveď 

nájdeme v dvoch legendách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

 

                             

 

 

 

V isto meste  žil jeden veľmi chudobný muž, ktorý mal 

tri dcéry. Nemohol ich uživiť a ani im zabezpečiť veno  

na sobáš.  Chudobný otec sa rozhodol, že svoje dcéry predá 

do nevestinca. Biskup Mikuláš si raz v meste vypočul 

nešťastný príbeh otca a rozhodol sa, že jeho dcéry zachráni.  

Do troch vrecúšok zabalil zlaté mince, za ktoré mohol 

vystrojiť chudobný otec dcéram svadby. Počas troch nocí 

vhodil vždy jedno z vrecúšok do spálne dievčat. V poslednú noc 

sa otec zobudil, rýchlo bežal za neznámym dobrodincom  

a spoznal v ňom Mikuláša. Z celého srdca mu ďakoval. Mikuláš 

jeho vďaku odmietol a povedal: „Ďakuj Bohu, ktorý vás 

neopustil. Ja som bol len jeho posol...“ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Lea Stranská, VI.A  

Iná legenda hovorí o tom, že Mikuláš sa často 

po zotmení prechádzal ulicami a pozoroval ľudí za oknami.  

Keď zbadal  chudobnú a ubiedenú rodinu s deťmi, ktorým 

nevedeli dať rodičia nič na večeru, do obloka im vložil jabĺčko, 

chlebík, či  niekoľko mincí.  Mikuláš bol veľmi skromný 

a všetky svoje dary dával tak, aby ho pri tom nik nezbadal. 

No ľudia časom prišli na to, že je to práve on, ktorý im tak 

nezištne pomáha a chráni ich pred biedou a hladom. 

Od tých čias vznikla tradícia sviatku svätého Mikuláša. 

Je mu venovaný 6. december, pretože  Mikuláš umrel práve 

v tento deň. 

 



Začítajte sa do našich napínavých príbehov na pokračovanie... 

 

 

 

Obe sme sa báli, ale prekonali sme to. Po bokoch jaskyne boli skameneliny 

čarodejníkov a mágov. Cesta v jaskyni sa pomaly končila, keď Vanesa  zbadala 

svetlo, ktoré vychádzalo z bočnej cesty. Niečo nás tam ťahalo, tak sme sa 

rozhodli ísť. 

Na mieste sme našli  hrobku Erlenmajera VII. Pri hrobke bol pergamen,  

na ktorom bolo napísané, že Erlenmajer je lovec kameňov. Má však ešte potomka, 

ktorý sa volá Forest I. Je to jeden z najmocnejších lovcov kameňov na svete. Bolo 

to hrozné vedieť, že po mne niekto taký ide. Bála som sa tak, ako nikdy.  

Spomenula som si, že v knihe som našla článok o lovcoch kameňov, kde sa písalo 

o tom, že lovci sú nesmrteľní, a preto sú na svete aj strážcovia, ktorých je 

sedem.  Každý z nich mal jeden kameň.  

Vanesa na pergamene našla obrázok ženy. Keď som podišla bližšie 

k pergamenu, zistila som, že tam bola nakreslená moja starká. Ona totiž tiež 

patrila medzi strážcov kameňov a ten kameň mi dala preto, aby som v jej činnosti 

pokračovala a strážila ho. Tak sa aj stalo. S Vanesou sme prišli na to, že ten 

záhadný Forest I. chodí do našej školy. 

 Čaká na moment, keď mi kameň zoberie. Keby tak spravil, stal by sa 

nesmrteľným. Na pergamene bolo napísané,  že Forest I. už má šesť kameňov 

 a na úspech mu stačí jeden jediný, ten môj. Dokazuje to, že moja starká bola 

najlepší strážca kameňov, ale to nie je zďaleka všetko!  



V pátraní budeme pokračovať naďalej.   

Išla som domov zo školy a písala som si s Vanesou. Moja najhoršia obava sa 

naplnila. Forest I. ma začal prenasledovať. Bolo to strašidelné, ale aj lichotivé 

zároveň.  Nevšímala som si ho, no nedalo sa ho prehliadnuť. Vadilo mi to, ale 

vydržala som.  

 Keď som prišla domov, všetko som povedala Vanes a spolu sme sa vrátili do 

jaskyne. Ešte raz sme si pozorne prečítali pergamen pri hrobke. Stálo tam: „Ak 

dar svoj na veky uschováš, lovcom kameňov  sa do smrti vyhýbaš.“ A hneď som 

vedela čo mám spraviť. Kameň zakopem do jaskyne. S Vanes sme išli po lopaty 

 a začali sme kopať. Potom, ako sme vykopali jamu, vhodili sme do nej kameň. 

Jama bola obrovská, no kamienok príliš maličký. Vanesa váhala, či tam kameň 

zakopať. No ja som bola pevne rozhodnutá.  Spolu sme odišli domov a ja som 

rozmýšľala, čo sa s kameňom môže stať. 

 Večer, keď som si išla ľahnúť, stalo sa mi niečo, čo by som nepriala ani 

najväčšiemu nepriateľovi. V noci som sa zobudila na divný pocit, že niečo nie je 

 v poriadku. Natiahla som sa za nočným stolíkom, aby som zapla lampu, ale 

nahmatala som nejakú knihu. S hrôzou som zistila, že je to tá kniha, ktorú som 

stratila pri hľadaní jaskyne. Keď som knihu zobrala do rúk, sama sa otvorila  

na strane, kde bol vyobrazený čarodejník s kameňom. Bol podobný tomu môjmu, 

ale oveľa väčší.  

  

 

Vanesa Váleková, VIII.A 

 



 

Začítajte sa do našich napínavých príbehov na pokračovanie... 

 

 

Vojna dvoch národov 

 

Úvod 

 

Všetko sa to začalo v malej dedinke, ktorá ústí na Žltej rieke. V tom malom mestečku sa 

narodili dve malé dievčatká , ktoré neboli na prvý pohľad ničím výnimočné. Boli úplne rovnaké  ako 

všetky ostatné dievčatá.  Žili šťastne , no keď vyrástli, prišla veľká vojna , ktorá ich rozdelila.  Každé 

dievča skončilo na inej strane. Po  štyroch rokoch krutej vojny sa dievčatá opäť stretli  a  boli 

rozhodnuté  zmeniť svet. Prvé dievča videlo vojnu cez oči svojich priateľov a chcelo, aby sa tí zlí 

zmenili. Uvedomovalo si však, že nie všetci ľudia sú schopní  zmeniť sa.  Snažilo sa  aspoň 

zabraňovať zločinom, ktoré títo ľudia spôsobovali. Druhé dievča , ktoré videlo vojnu cez oči svojich 

nepriateľov, verilo, že ľudia sa zmenia len vtedy, keď okúsia to, čo oni sami vytvorili. Túžilo si z ľudí 

spraviť otrokov.  Bola si istá, že ľudia sa môžu zmeniť len zo strachu. Keď si dievčatá povedali svoje 

názory, otočili sa proti sebe chrbtom. Prvé dievča si vytvorilo skupinu SNDS, ktorá sa postupne  

rozrastala. Na základe schopností sa SNDS začala deliť na skupiny  a rozrastať. Druhé dievča si zase 

vytvorilo Taru, ktorá deti unášala a kruto  vychovávala .  Tak sa stala SNDS a Tara nepriateľmi . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 . kapitola 

 

Na konci začiatku 

 

„TIK – bam , TAK – bam , TIK – bam , TAK – bam... “ 

 

Ignorujúc všetky rozhovory a všetky otázky, ktoré okolo mňa zazneli, som sa nemo pozerala 

na hodiny, ktoré viseli na stene.  „TIK – bam , TAK – bam... “ Boli akési zvláštne. Vedela som, že  

také tikanie som už niekde počula, no nevedela som kde . 

 19:55  

   Ešte len o päť minút 20:00. Tento deň prebehol rýchlo.  No teraz, ako keby len jedna minúta 

trvala celé hodiny.  

19:57  

„Letty... hej... Letty, ako sa volala ta bud... “ Po chvíľke počúvania som sa znovu pozerala 

 na hodiny, no aj tak som nedokázala nepočúvať rozhovor, ktorý práve zaznel.  Chcela som ďalej 

počúvať, no zrazu  som zistila, že v celej  miestnosti je ticho . Rýchlo som sa na všetkých pozrela  

a zistila som, že sa tiež pozerajú na hodiny na stene. Ich zamračené tváre nehovorili o ničom dobrom. 

„ Je niečo s tými hodinami ?“ spýtala som sa. Už som to nedokázala vydržať.  Nielen ich pohľady, ale 

aj skutočnosť, že niečo vedia „ To nám povedz ty . Áno, to ty sa na tie hodiny pozeráš, odkedy sme 

prišli domov.  Vieš vôbec, o čom sme sa rozprávali ?“ Zrazu mi na tvári naskočil zmätený výraz. Tú 

otázku som nečakala. Vôbec som nevedela, čo mám povedať. „To nič .“ Zrazu som zazrela úsmev. 

Taký hrejivý, že všetko na čo som myslela,  zrazu odišlo a s tým aj môj zmätok.   

Ten úsmev bol asi záhadnejší  ako hodiny visiace na stene . „A Letty, mohla by si pre mňa 

niečo spraviť?“ 

„Šust šust šust šust “.  Než som sa nazdala, bola som vonku a ochotná splniť všetko, čo som sľúbila. 

Po pár krokoch a chvíľke zamyslenia som si uvedomila, že vôbec neviem čo mám robiť. Dovnútra sa 

nevrátim, to je jasné!  Neviem, čo by si o mne pomysleli a ....... „Cŕn  ... Cŕn ... “ Zrazu mi zazvonil 

mobil. Zmocnila sa ma panika.  Nesmelo som zdvihla telefón: „ Haló ... Letty ...Ďakujem .“ Telefón 

mi vypadol z ruky a po tvári mi začali tiecť slzy . Čas sa ohromne zrýchlil a ja som sa nedokázala 

pohnúť z miesta . Keď som sa konečne pohla, rozutekala som sa k domu . Slzy mi  po tvári tiekli 

rýchlejšie a bolo ich čoraz viac . A práve vtedy sa to všetko začalo. 

.    .    . 

 

Viki Farkašová, VIII.A 



 

Začítajte sa do našich napínavých príbehov na pokračovanie... 

 

JackTruster 

Prológ 

Strach. Nič iné mi teraz na um ani  nepríde.  Utekal som tmavými uličkami mesta, 

v ktorom som len pár hodín. Zaujímavé, že tak málo času stačí na to, aby som sa  

zaplietol do vecí, ktoré sú väčšie, ako si dokážem predstaviť. Tieto úvahy však spôsobili 

môj pád. Doslova. Tajomná postava v plášti mi nadstavila nohu  a ja som sa potkol. 

 Cez rozvírený prach som zbadal záblesk ocele. Prebehli mi v hlave udalosti posledných 

hodín. Zatvoril som oči, v očakávaní úderu. Nič sa však nestalo. Otvoril som oči a útočník 

bol preč. Posledné, čo si pamätám, je tvrdý úder do hlavy. 

 

Kapitola 1 

,,Jack, vstávaj, robota volá.“ Tieto slová ma prebúdzali od ranného detstva, ktoré 

bolo iné ako u ostatných detí.  Kým deti v mojom veku sa hrali na uliciach, ja som bol  

na poli. Naša chudobná rodina by nezvládla, keby som jej nepomáhal. Potrebovali ma.  

Od detstva som sa učil zodpovednosti. Mama a otec. Toto boli ľudia, voči ktorým som 

cítil rešpekt a zároveň lásku. 

 Dej môjho života sa nemenil. Ale zrazu sa stala obrovská zmena. Prišla v podobe 

posla, ktorý v jedno ráno zaklopal na dvere našej farmy. Vyzeralo to, že otec posla 

pozná, lebo si podali ruky ako starí priatelia.  

Pri umývaní riadu,  som si vypočul útržky z ich rozhovoru. Aby mi ich rozhovor 

dával zmysel, musel by som si ho vypočuť celý. Ale jedna veta mi utkvela v pamäti: 

 ,, Dobre vieš, že ho potrebujeme.“ Táto veta mi nedala spať celú noc. Ráno som išiel na 



pole a snažil som sa nad tým nepremýšľať. Život sa vrátil do starých  koľají a ja som  

na ten rozhovor úplne zabudol. Tento pocit nevedomosti trval dva roky. 

Jedného dňa ma otec poprosil, či by som nešiel na trh predať perie.  

Bez váhania som vzal perie, vyložil ho na koňa a vydal sa smerom k mestu. Na trhu sa mi 

darilo, dokonca som predal viac, ako som čakal. Zaujatý tovarom okolo seba, som náhodou 

vrazil do okoloidúceho pána a zrazil ho na zem. ,,Ďakujem synu,” povedal, keď som mu 

pomáhal vstať. Neveril som vlastným očiam. Bol to on. Ten posol, ktorého slová sa mi 

pred dvoma rokmi vryli do pamäte. ,, Dobre vieš, že ho potrebujeme.” Tieto slová v mojej 

hlave znova vzplanuli ako oheň, ktorý niekto priživí olejom. Tento krát som bol odhodlaný 

zistiť význam tých slov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adam Žemla, VIII.A 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Skoro ráno po celom, svete chodí,  

studený  závan za sebou nosí. 

Farbu bielu ako mlieko má,  

nikto to neuhádne ...iba ja. 

ČO JE TO ?  (ALMH) 

 

Umelé i živé, každý ich má. 

Farebné, krikľavé doma to mám. 

Vysoké, zelené, hore je hviezda,  

prezrádza Vianoce, ani sa to nezdá. 

ČO JE TO ?  (KEČMORTS ÝNČONAIV) 

 

 

Sladučké a chutnučké, 

guľatučké i hranatučké.  

V trúbe to pečieme,  

polevu na ne lejeme.  

ČO JE TO ?   

(YKÍNREP) 

 

Ujo s bielou bradou chodí, 

vrece za sebou nosí. 

Peklo a nebo so sebou vodí, 

a po deťoch chodí. 

Čo je to?  (ŠÁLUKIM) 

Hádanky  



 

 

 

Horí to, bliká to, 

vonia to, svieti to. 

Darčeky nám dáva, 

po Vianociach nám na rozlúčku máva. 

Čo to je? (KEČMORTS ÝNČONAIV) 

 

 

 

Vidím sa v tom, 

vidím cez to. 

Na ulicu i celé mesto. 

Čo to je?   (ONKO) 

 

           

   Nataška Varga, VI.A 

           

   Johanka Polgárová, VI.A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

Vylúštite osemsmerovku.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

perník                       láska                   Silvester               ihličie 
stromček                  šalát                    ohňostroj              silonka      
kapor                       ozdoby                 Nový rok              šťuka 
rodina                      pstruh                   pol noc 
Mikuláš                    kostol                   prípitok 
sladkosti                  les                       január 
čert        adventný veniec     oslava 
darček                     koláč                     Vianoce 
anjel                        kríž                        december 
hviezda                   Ježiš Kristus          advent 
ryba                         vrece                     kalendár         
rak                           Štedrý deň             sviečka 
   

 

 

P S T R O M Č E K H V I E Z D A 

E K V E R S M A N J E L Á S K A 

R O A E L A I T S O K D A L S O 

N S S P R B K K E Č R A D V J Z 

Í T I S O Y U L K Č E R T R E D 

K O L T D R L E O R Á É V E Ž O 

Š L V R I O Á S S R Í L N C I B 

T D E U N H Š A L Á T Ž O E Š A 

E E S H A Ň J V A D S A V K K P 

D C T I K O A I V N V D Ý P R R 

R E E H N S N A A E I V R O I Í 

Ý M R L O T U N K L E E O L S P 

D B V I L R Á O U A Č N K N T I 

E E I Č I O R C Ť K K T A O U T 

Ň R N I S J O E Š Ľ A D C C S O 

A D V E N T N Ý V E N I E C E K 

Viktória 

Hanzalová, VI.A 

 

Riešenie osemsmerovky:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viktória Hanzalová, VI.A 
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Zasmejme sa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       VanessaDoronyaiová, VIII.A  

Stretnú sa dvaja veľmi dobrí 

kamaráti a jeden hovorí 

druhému: „Povedal som svojej 

manželke nech vymení vodu 

rybičkám. A ona  mi na to 

povie, že ju ešte nevypili.“ 

:D  

 

Viete, že keby ženy 

vládli svetu, neboli by 

žiadne vojny? Štáty 

by sa jednoducho 

medzi sebou nebavili. 

 

 

 

 



 

  

 

Viete si predstaviť, že by ste 

žili v časoch Ľudovíta Štúra?  

Predstavte si, že by ste sa s ním 

stretli a mohli sa porozprávať.  

Žiaľ, mnohým slovám, ktoré 

používame dnes, by nerozumel. 

Pripájame krátky slovník slov, 

pomocou ktorého, by ste mu 

ich mohli priblížiť .  

 

 

 

 

  

 

 

Vanesa Váleková, VIII. 

v súčasnosti v roku 1848 
dvojzónová klimatizácia  samonastaviteľný dvojpásmový teplotník 

airbag  vzduchový vankúš  

imobilizér  znehybňovač  



  
 

 

 

 

 

 5.12. 1901 -  sa narodil  Walt Disney,  

americký filmový producent, režisér, scenárista  a animátor. 

 

 V decembri 1913 – bola vo Florencii objavená Mona Líza, dva roky po tom, 

čo bola ukradnutá . 
 

 2002 - Európska rada v Kodani schválila vstup do Európskej únie desiatim  

kandidátskym krajinám  (Cyprus, Česko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, 

Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovensko, Slovinsko). 

 

 14.12. 1799 - zomrel americký štátnik a bojovník za nezávislosť George 

Washington, prvý prezident USA.  

 

 

 16.12. 1770 - v Bonne sa narodil nemecký skladateľ Ludwig van 

Beethoven. Jeden z najvýznamnejších svetových hudobníkov.  

 

 V decembri 1888 – si maliar Vincent van Gogh  odrezal ucho. 

 

 

 24.12. 1818 - prvýkrát zaznela svetoznáma pieseň Tichá noc. Text 

napísal v r. 1816 rakúsky duchovný Joseph Mohr v Salzburgu. Pieseň sa hra 

na Vianoce 24. decembra 1818 počas polnočnej omši a sprevádzal ju 

obrovský úspech.  Túto asi najznámejšiu vianočnú pieseň preložili postupne 

do viac ako 200 jazykov sveta.  

 
 

Viki Farkašová, VIII.A 

Významné       i menej    

             významné 

 

 

decembrové   udalosti   



Prečo ? 

 

Prečo sused proti susedovi zbraň zdvíha ,  

a ten, čo  dieťa mal , už ho nevída . 

Prečo ženy , čo šťastné boli , sa len v kúte boja , 

a malé deti si navzájom zbroje robia . 

Prečo chorí si na smrteľnú posteľ líhajú , 

a bohatí si vojská stavajú. 

Lebo studená vojna, síce snehu niet , 

sám štát proti sebe bojuje . 

Štát ako štát , sused ako sused , 

proti sebe bojujú , no kráľa aj tak strácajú  . 

 

 

Viki Farkašová – VIII.A 



Z tvorby našich najmenších  

 

V škole sa mi vyliala kola, 

bola to moja smola.  

Dostala som poznámku do zrkadielka, 

od rána som veľká trpiteľka. 

Všetci žiaci sa mi smiali, 

ani  mi jesť nenechali. Emka, 2.A 

Zdravko, Tamara, 2.A   

PERO 

Mala som doma pekné pero.  

Ukradol mi ho pes Nero. 

Päťku som z diktátu dostala, 

lebo som pero nemala!    Nina K., 4.A 

 
Dominika 2.B, HĽADAJ 5 ROZDIELOV!!! 
http://www.predskolaci.cz/wp-content/uploads/2011/02/maxi-omalovanky-oranzova-2.jpg 

http://www.predskolaci.cz/wp-content/uploads/2011/02/maxi-omalovanky-oranzova-2.jpg


 

 

Aplauz, Ema V., 2.A 

Jeseň,Ninka J., 4.A        Zima,Amélia, 1.A 

1.           
 

2.       
   

3.           
 

4.         
  

5.             

       

1. 2. 3.    4. 5.  

Päť dní v týždni nás víta __ __ __ __ __. Emka V., 2.A 

Školník má strážneho psa. 

Knižku čítame na hodine.  

Občas sa pri tom nudíme. 

Ľahko som napísala písomku. 

A dostala som jednotku!HĽADAJ 5 ROZDIELOV 

Sárka, 4.A 

 

 

 

 

 Olívia 2.B 

http://www.omalovankykvytisknuti.info/wp-content/gallery/Skola/skolni-taska.gif  
 

SPRÁVAJTE SA SLUŠNE! 



Bol raz jeden . V tom  strašili . Tie 

 boli dobré, ale veľmi smutné. Všetci sa ich  .A tak sa 

rozhodli, že pôjdu do ,aby sa skamarátili s . Stalo 

sa niečo nečakané. sa začali báť .  Teraz sa 

radšej ukrývajú v  . Sárka,Ninka K.,4.A 

 

STARÁ MAMA SA BOJÍ.          

TRASIE  SA OD STRACHU.   

RADŠEJ BUDE SPAŤ SO MNOU.  

AKO JU MÔŽEM OCHRÁNIŤ? 

ŠRAMOT SA OZVAL POD POSTEĽOU. 

I VYSKOČILA NA NÁS MYŠ. 

DLHO SME KRIČALI! 

LEPILA SA NÁM NA PÄTY.    

OD TEJ DOBY SI DÁVAME POD POSTEĽ PASCE. 
   Text: Emka, 2.A       Obr.: Ninka, 2.B 

Ninka J., 4.A 

Zima je krásna. 

I sneh je rozprávkovo biely. 

Máme stromček v izbe. 

A všetci sa radujú!    



Domka, Olívia a Ellka 2.B 

Hľadaj votrelca – v každom riadku nájdi slovo, ktoré tam nepatrí.Písmenká pred 

„votrelcami“ postupne zapisuj a dokonči vetu:  VONKU NÁS ŠTÍPE  ___ 

___ ___ ___. 

T  mama P  otec O  Sestra M  policajt 

S  džús K  voda Q  Kofola R  med 

N  tri L  štyri F  Osem Á  plus 

Ú  osýpky D  angína Z  zlomenina G  chrípka 
Ellka, Dominika, Olívia 2.B 

PRICHÁDZAJÚ __ __ __ __ __ __ __. 

1.             

2.         

  3.         

  4.       

   5.           

 6.             

7.         

  Ninka K., 4.A 

1. 2.   3. 4.   5.  6. 7.  

 

Hľadaj vo vetách ukryté slová.Utvor ich spojením poslednej slabiky slova 

s prvým písmenom (slabikou) nasledujúceho slova. 
V ŠKOLE SA MI STAL ÚRAZ. 

V KOPE  SENA BOLA MYŠ. 

MÄSO VARILI V HRNCI. Emka V., 2.A 

/nápoveda: sel, sep, avos/ 

ROČNÉ OBDOBIE ____ ____ ____ ____ 
 

1.           

  2.         

   3.           

  4.               

        

1.    2.   3.  4. Ninka, 4.A 



 

VIANOCE V LESE 

Prišla zima a sa vybrali hľadať . Chceli si 

ozdobiť . V  stretli , tej sa naľakali. 

Neskôr uvideli , tá po nich hádzala . Zastali 

pred . Keď spal, zobrali mu  .  

Vianočný  sa veľmi páčil. 
Sárka C., 4.A 

Hľadaj votrelca – v každom riadku nájdi slovo, ktoré tam nepatrí. Písmenká pred 

„votrelcami“ postupne zapisuj a dokonči vetu:   

ZA DOMOM VYRÁSTOL __ __ __ __ __ __ __ __ __. 

S  Kysuce W  Francúzsko L  Nemecko P  Taliansko 

Q  učebnica N  trieda M  peračník Z  aktovka 

Y  osem  T  osemnásť R  šesť E  piaty 

T  umyť V  priesmyk G  priemysel H  visieť 

I   zajac U  včela Ť  mačka J  medveď 

D  tulipán  S  ruža L  tráva M  fialka 

Ž  modrá Ť  fialová P  oranžová I  zlato 

N  Bratislava Z  Senec A  Veľký Biel Č  Košice 

K  hruška Q  slivka U čerešňa X  broskyňa 

Ninka J.,  Ninka K., Sára, 4.A 

NAHÁŇAČKA 

Naháňal malý pes. 

Prebehla som celý les. 

Smiali sa mi žiaci, 

ďobali ma vtáci.  



Vyskočila na mňa mačka, 

bola dobrá naháňačka!Ellka, 2.B 

 

ZASMEJ SA... 

Sárka, 4.A 

5 zelená, 

6 červená 

4 žltá 

7 modrá 

0 ružová 

1 oranžová 

3 hnedá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amelia, 1.A 

 

 

 
 
 

 


