
 

..............................................  Slovo na úvod  

 

Ahojte, kamaráti! 

 

      Každoročne sa tešíme na najkrajšie rodinné 

sviatky -    Vianoce. 

Nám sa zdá najúúúúúúžasnejší ten čas čakania, nakupovania 

alebo zhotovovania darčekov. 

Tešíme sa na návrat domov, keď mama pečie vanilkové rožky, 

medovníčky, makovník, orechovník a iné dobroty. Keď 

budeme zdobiť stromček, trošku sa poškriepiť s bratom či 

sestrou, do akej farby oblečieme stromček tento rok.  

Obchodníci nám čím ďalej tým viac 

približujú Vianoce už takmer od 

septembra.  

A je len na nás, aby sme si zachovali 

tradície a nepodľahli tlaku reklamy. Je 

to veľmi ťažké. Niektoré reklamy sa nám 

už vryli do pamäti, ako napríklad slogany: 

Rozdávame, rozdávame sto tabletov 

týždenne ......... (dobré by bolo také niečo 

si nájsť po stromčekom, že ) alebo Keď 

vydržíš do večera........ja už nemusíííím, ja ho 

už vidííííííím  ......... Niektoré sú milené, iné už 

tak trochu trápne, ale stále si ich pozrieme. 

Takže pekne-krásne si tie reklamy robia 

s nami, čo  chcú . 

 

Avšak pamätajte, kamaráti, na jednu starú múdrosť: Šťastie 

je len tam, kde je pohoda,  



 

láska, spolupatričnosť a úcta k tradíciám. Nemá to nič so 

sumou, ktorú na Vianoce minieme. 

Naučme sa od detstva nielen brať, ale aj dávať. Dávať 

možno materiálne darčeky, ale aj pomoc v rodine, ochotu, 

úsmev. 

 

PRÍJEMNÉ  

          A VESELÉ VIANOCE  

                                    VÁM PRAJE Z CELÉHO  
 

 

 

 

                                              Redakčná rada  

 

 

 

 

 

 

 

.............................................  Vianočné vinše  

 

Radosť a šťastie, krásu a nehu 

nech prinesie vianočný sen. 

Posielam ho po vločkách snehu,  

zachyť ho v dlaniach 

v ten zázračný deň. 

Krásne Vianoce a veľa šťastia 

 v novom roku! 

******************************* 

Keď sa vianočné plamienky 

rozhoria,                               

tajné sny a túžby sa naplnia. 

K vianočnej atmosfére nech Vám  

prispeje i naše úprimné želanie 

všetkého dobrého v novom roku! 

Veľa spokojnosti prajeme! 

******************************* 

Všade znie ozvena vianočného ticha. 

Odniekiaľ z tmy mráz do okien dýcha. 

Sviečka i prskavka v našich očkách žiari, 

prišiel čas obrátiť  list v starom kalendári. 

Krásne Vianoce a šťastný nový rok! 

******************************** 

Vianoce sa blížia krokom, 

v ich stopách  sa belie sneh... 

Stromček žiari za oblokom, 

vôkol neho radosť, smiech.                 

Na Vianoce pohodu, 



lásku a spokojnosť, 

šťastia a dobrej nálady 

i v novom roku viac než dosť 

zo srdca prajeme! 

******************************** 

Kopec darčekov čo srdce pohladia, 

rodinu a priateľov čo nikdy nezradia. 

K bohatstvu krôčik  a ku šťastiu skok, 

prajem pekné Vianoce a šťastný Nový rok! 

Tak ako dnes starý rok padá, 

nech do Tvojho srdiečka šťastie sadá, 

zabudni na bolesť a starosti 

a preži ďalší rok v láske 

a radosti.                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.........................................  Jazykové okienko  

           

Kamaráti, 

 ak budete posielať vianočné a novoročné 

esemesky, nezabudnite ani na pravopis. Ten je 

veľmi dôležitý!!!!!!!!   

Dávajte si pozor hlavne na tieto slová: 

 Nový rok - 1. január – prvý deň v mesiaci píšeme s 

veľkým N  

       nový rok – celý nasledujúci nový rok – píšeme s malým n 

 Vianoce - píšeme s veľkým V 

          vianočné sviatky – píšeme s malým v 

 Pozor!!! V listoch a na pohľadniciach píšeme zámená s 

veľkým začiatočným písmenom, napríklad: Ty, Teba, 

Tebe, Ti, Ťa, Tvoj, Tvoja, Vy, Vás, Vám, Váš, Vaša 

Jana ....... 

    

 

 



 

........................................  Dlhé zimné večery  

Všetci sa tešíme na vianočné prázdniny, zbohom školička 

na pár dní. Nebudeš nám vôbec chýbať  (no dobre, možno 

trošičku, ale aj to len kvôli spolužiakom). Ale aj tí to prežijú, 

veď to rýchlo ubehne. Budeme doma vyjedať mamin 

rozvoniavajúci plech plný medovníkov, babkin makovník či 

orechovník, susedkine linecké koláčiky, u kamaráta pagáčiky 

syrové či zemiakové ................ Potom sa zahráme so 

súrodencami, kto skôr polezie na nervy rodičom, tí nás rozdelia, 

každý do svojej izby a TICHO!!!!!!! Už nech je škola, budú 

mamine slová. Zapneme počítač a letíííííííme  do celého 

sveta..................... 

A potom príde na návštevu nepozvaný hosť NUDA. Čo 

s ňou? Je otravná. Nič nechce robiť, nič ju nebaví, všetko vie, 

všade bola. Lezie nám  riadne na nervy. Otras! 

Kamaráti, my vás zachránime! Ponúkame vám malú 

tieňohru. Dni sa rýchlo krátia, šťastie na sneh, sánkovačku 

a guľovačku nemáme, tak si skúšajte vyrábať takéto zvieratká, 

možno sa vám podaria a možno vytvoríte nejaké príšerky.   

Príjemnú zábavku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



.........................................  Vianočná anketa  

1. Prečo sa teším na Vianoce? 

 kvôli prázdninám  (Dávid) 

 lebo budú prázdniny (Viki) 

 je to čas, keď je celá rodina spolu 

(Simi) 

 lebo sme spolu (Vivi) 

 nemusím ísť do školy a dostanem darčeky (Kevin) 

 na darčeky a že nemusím íííííísť do školy (Martin) 

 na prázdniny, na spoločné chvíle s rodinou (Laura) 

 celá rodina je spolu a nie je škola (Denisa) 

 sú prázdniny (Niki) 

 nebude škola (Barbi) 

 lebo budú medovníky, darčeky, budem vidieť príbuzných, 

celá rodina bude spolu (Erika) 

 kvôli dobrej nálade, krásnym filmom v telke, kvôli 

vianočnému stromčeku a darčekom (Vanessa) 

 lebo môžem dávať darčeky (Juraj) 

 je to krásny sviatok (Sebi) 

 dostanem darčeky a sme spolu celá rodina 

 všetci sme spolu (Veronika) 

 

 

2. Čo si želám na Vianoce? 

 chladiacu podložku pod notebook 

 knihu Pod krídlami motýľa 

 zdravie, šťastie, aby bola pokope celá 

rodina, z darčekov mi stačí notebook, nič iné 

mi nechýba  

 aby sme viac prázdnin 

 zdravie 

 volant k PC 

 gitaru, zdravie, šťastie 

 zdravie, šťastie, knižku 

 zdravie, šťastie a darčeky 

 pekné darčeky 

 knihy, šaty, aby mama a otec boli doma 

 tablet a nech je každý šťastný 

 euro truck simulátor 2 

 telefón 

 tablet, playstation hry 

 nový Windows do PC, Guitar hero legend of rock, šaty 

 

 

 



...................................  Naše umelecké dušičky  

 
 

Vianočná nálada 

 

Už je to tu, už sa to blíži, 

začína sa výpredaj lyží. 

Na horách sa vleky pohli, 

Yeti so synom sa prebudili. 

Stopy po seba zanechávajú, 

turisti sa však neobávajú.  

 

Stromčeky a kapry  sa predávajú, 

obchodníci zarábajú, 

detičky doma a v škole poslúchajú 

 a malému Ježiškovi vypisujú, 

rodičia deťom lásku dávajú 

a že ušetria sa radujú.  

 

Všetkým nám sa zbiehajú slinky, 

v kuchyni  rozvoniavajú medovníky. 

Vianočné pesničky sa nesú svetom 

a rozdávajú radosť všetkým ľuďom. 

Zapaľujú sa  sviečky adventné 

a spríjemňujú nám dni sviatočné. 

 

 

Yeti synovi  Vianoce pripravuje,  

snehovú guľu  mu zhotovuje, 

stromček ňou v jaskyni vyzdobí, 

vianočnou náladou ho obtočí. 

Darčeky sa ligocú pod stromčekom  

a šťastie v očiach svieti deťom. 

   

  Laura a  Sebi, 6. ročník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sťahovanie - 1.kapitola 

Stalo sa to neďaleko,  v malej dedine  a nie 

veľmi dávno.  

V tej dedine žil jeden chlapec s rodinou. Ten 

chlapec sa volá Ron a mal sestru Megie.  

Ron bol šiestak a  mal 12 rokov. Megie bola tretiačka a  mala 9 

rokov.   

Tento príbeh sa odohráva na konci školského roku. 

Poslednýkrát zazvonil školský  zvonec, celá škola sa rozlúčila 

a žiaci radostne opustili školské lavice. S bojovým pokrikom 

Hurá prázdniny sa rozpŕchli.  

Celá rodina im zablahoželala a mama hovorí: ,,Máte pekné 

vysvedčenie, ale aj my s otcom máme pre vás prekvapenie. Prvý 

týždeň sme doma a potom sa sťahujeme.“  

Deti až zvýskli: ,,Čo? Mami,  to nemôžeš!“ 

„Prečo?“ pýta sa mama.  

,,Máme tu kamošov,“ hovoria deti, „ a  zvykli sme si už.“ 

Prvý týždeň prešiel ako nič.  Rozlúčka s kamošmi bolí. Nové 

miesto je pekné, ale bez kamošov.  

V ďalšej kapitole sa dozviete, ako dopadlo sťahovanie.                                                                                      

Tvoríme nonsens  

 

Žirafa predáva v obchode, 

nevzdá sa v žiadnom prípade. 

Predavačka žerie listy, 

v zadku sa jej mrvia hlísty. 

Plavčík šteká v útulku, 

prišiel o krásnu kabelku.  

Gorila spieva na koncerte, 

ublížila tým lopate. 

 

Mačka hasí auto, 

ale nemá na to. 

Učiteľka ukradla mrkvu 

a potrebovala by aj múku. 

Lev pečie koláče, 

zabudol však na pekáče. 

Zajac prezerá písomky, 

potom si kúpi gaťky. 

 

Leguán lieči hrdlo, 

zabudol si v kúpeľni mydlo. 

Žiačka lezie po stene 

a ostatní sa kúpu v pene. 

Škrečok vezie náklad,  

má za sebou pekný základ. 

Autošofér utiekol z búdy, 

potom skočil do studenej vody. 

                                             Šikovní piataci  



..............................................  Uhádnete ?  

Kamaráti, otestujeme si vaše geografické znalosti  

Spoznávate tieto symboly miest či štátov? Dopíšte do 

prázdnych políčok, aké mesto či štát sa ukrýva za týmito 

nádhernými stavbami........ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.........................................  Stalo sa na škole  

November   November   November 

Vlastivedná exkurzia v Nitre 

19. novembra sa  38 žiakov 

z 2. – 4. ročníka zúčastnilo 

vlastivednej exkurzie 

v Nitre.  Čakala ich tam 

jedna mladá milá 

sprievodkyňa. Žiakov si hneď získala, rozdala 

im knižku, do ktorej postupne dopĺňali údaje. Rozprávala im 

historické príbehy, v ktorých mali ukryté odpovede na 

jednotlivé otázky. Hravou formou 

získavali užitočné informácie 

a zároveň hľadali ukrytý poklad. Ten 

bol v podzemí. Žiaci museli povedať 

číslo, ktoré tiež počuli v príbehu o 

príchode Cyrila a Metoda.  Všetko 

úspešne zvládli a poklad nielenže našli, ale ho i otvorili. Každý 

žiak dostal balíček, v ktorom bolo jabĺčko, keksík a čokoládový 

peniažtek.  

Presne  o tomto sa učia teraz tretiaci. Bola to história 

Slovenska – Veľkomoravská ríša, Svätopluk, Cyril a Metod, 

cyrilika.  

 

 

Osvienčim 

Dňa 21. novembra 2014 sme sa vyberali na 

jednodňový  výlet do ďalekého Poľska, do 

Osvienčimu a Birkenau.  Podaktorí tento 

názov poznáte po nemecky ako Auschwitz.  

Koncentračné tábory zakladali v Nemecku 

už od roku 1933. Väznili v nich politických 

väzňov, kriminálnikov a  židov. 

Nacistický nemecký koncentračný tábor Auschwitz sa stal pre 

svet symbolom holokaustu, genocídy a teroru. Nemci ho 

vybudovali v roku 1940. Cieľom bolo hromadné vyvražďovanie 

Židov. Podľa slov sprievodcu Nemci takto pripravili o život 

1 100 000 Židov. To je číslo, ktoré je oficiálne, ale vraj podľa 

neoficiálnych   zdrojov to môže byť aj okolo 2 – 4 miliónov 

židov.  

Hroznéééééééééééééééé, viete si to predstaviť ? 

Neskutočné, že sa takéto zverstvo páchalo niekoľko rokov 

a nikto nič nespravil. Kdesi na nete som sa dočítala, že mnohí 

mocnári sveta nechceli veriť očitým svedkom, pretože ich 

svedectvo bolo však natoľko drastické. Vládni činitelia neboli 

ochotní uveriť a nepodnikli nič, čo by ďalších židov v 

koncentračných táboroch mohlo zachrániť.  



Ponúkame vám, kamaráti, niekoľko postrehov 

a údajov, ktoré v nás zanechali silné dojmy 

a ani cestou domov  a dokonca ani doma sme 

nedokázali na to nemyslieť a nad tým 

neuvažovať. Pre citlivejšie duše sa stal tento 

výlet nezabudnuteľným a veľmi dojímavým 

zážitkom.  

Predstavte si, že..... 

 bolo 800 pokusov o útek, ale len 144 

sa podarilo utiecť. A ak jeden utiekol, 

nacisti surovo zabili 10 -12 spoluväzňov, 

kamarátov alebo ich obesili. 

 tých chudákov nahnali do plynových 

komôr klamstvom,  vraj sú po náročnej 

ceste , a tak sa pôjdu osprchovať. Dokonca tam boli aj akože 

sprchy, len z nich netiekla žiadna voda. 

 veliteľ Rudolf Hesse mal neďaleko od krematória svoj 

dom a jeho deti sa tam pokojne hrali, kým pár metrov od nich 

umierali tisícky nevinných ľudí, detí ....... 

 chlapi vážili 30 kíl, ženy 20 kíl. 

 väzni pracovali v baniach a v továrňach neprestajne, jesť 

dostali len nejakú žbrndu na raňajky, kúsok chleba na večeru.  

 väzni trpeli na krvavé hnačky, umierali hladom, zimou, 

chorobami.  

 na jednej posteli spali aj ôsmi, v zime sa im nekúrilo, do 

rána slabší jedinci zomreli. 

  nemohli chodiť, všetko vykonávali poklusom............ 

 

Človek si až pod dojmom takýchto udalostí uvedomí, že je 

šťastný a  vďačný za každý deň, ktorý žije 

v tejto dobe.  

 

 

 

 

Deň otvorených dverí  

Mesiac uplynul ako voda a my sme 

opäť vetrali, 27. novembra sme 

mali všetky dvere otvorené pre 

rodičov. V tento deň sme 

intenzívne vyrábali výrobky na naše 

vianočné trhy. Nie sme takí zruční, 

a tak nám naši milí rodičia prišli 

pomôcť. V každej triede vládla 

pracovná a vianočná atmosféra. 

Fantázia a tvorivosť šli ruka v ruke 

a každej triede vnukli iný nápad. 



Opäť sme dokázali, že vieme aj pracovať , keď chceme alebo 

keď nás niekto naháňa?  

December  December  December 

Vianočná Viedeň  

Viedeň, Viedeň, krásna Viedeň, prečo nás víta 

chladná pieseň? Minulý rok nám robila 

spoločnosť pani  zima a tento rok nás 

sprevádzal ujo dážď. A kto to bude na rok? 

Nevadí, aj tak bolo super! Ráno 1. decembra 

sme sa zobudili do silného lejačiska......dúfali 

sme, že to prejde..........ale neprešlo......................jaj, nepršalo len 

10 minút. Prvá zastávka bola v Kitsee, 

v čokoládovni. Trošku sme boli sklamaní , 

lebo sme si mysleli, že uvidíme aj výrobu 

čokolády.....mohli sme akurát len koštovať 

a podľa našich chutí lacno nakúpiť. Potom 

sme zamierili do Viedne, najprv sa dievčatá 

a pani učiteľky kochali krásou Swarovského krištáľu. Videli sme 

nádherné prstene, náramky, náušnice, retiazky, kryty na 

mobily, šiltovky, sošky a sochy.........skrátka všetko možné i 

nemožné, kde sa trblietali  vzácne a dobre drahé krištáliky. 

Prešli sme sa po krásne vyzdobenej Viedni, zovšadiaľ na nás 

dýchala vianočná atmosféra, ligotavé ozdoby, vianočné 

stromčeky, decembrový dáždik............  Skryli sme sa pred ním 

na malú chvíľočku v Hofburgu v Schatzkammer – Cisárkej 

pokladnici. Naše pohľady sme si popásli na  ručnej práci našich 

predkov. Dokonca sme videli ručnú prácu Márie Terézie, bola to 

súpravička na krst. Mária Terézia to 

vyšívala, kým bola tehotná. Wow, bolo to 

fakt krásne! 

A nakoniec  sme sa vybrali na vianočné 

trhy. I napriek nepriaznivému počasiu, 

trhy nás ohúrili. Boli presne také krásne, 

ba možno i krajšie ako vlani. Pokúpili sme 

si zopár drobností, ochutnali punč, samozrejme len 

Kinderpunsch  

 

Mikuláš  

Mikuláš, Mikuláš, čo v tom koši 

mááááááš? Medovú paličku pre dobrú 

Aničku a pre zlého Janka korbáč i palicu 

.  

Tak, kamaráti, čím vás obdaril Mikuláš?  

No samozrejme, že sladkosťami, veď my 

len dobrotu vieme sekať  Aj tento rok nás zavčas rána 5. 

decembra navštívil Mikuláš so štyrmi čerticami, anjel sa 

v deviatej triede veľmi ťažko hľadal  a veru sa ani nenašiel. 

Mikuláš sa musel bez neho zaobísť. Zvládol to........ku koncu dňa 



sa mu to trošku vymklo spod kontroly. 

Čertice maľovali všetko a všetkých....... 

 ...................ešteže sme mali skrátené 

vyučovanie  

 

 

Imatrikulácia  

Imatrikulácia našich najmenších sa 

konala 18. decembra a ako dopadla, sa 

dozviete v ďalšom vydaní Smajlíka. 

Z časových dôvodov sme nestihli 

napísať o jej priebehu.  

 

Vianočné trhy v škole a jedličková slávnosť  

Posledný týždeň v roku 2014 sme strávili netrpezlivo a trošku 

sme si ho skrášlili jedličkovou slávnosťou a vianočnými trhmi. 

Obe krásne podujatia sa konali na škole v takej rodinnej 

komornej pohode. Niektoré aktívnejšie a pohybovo zdatnejšie 

triedy sa nám postarali o pekný program a potom sme sa zahrali 

všetci spolu rôzne vianočné zábavky, napríklad súťažili sme 

o najdlhšiu vianočnú girlandu, o najkrajší vianočný veršík, 

........nasmiali sme sa a domov na vianočné prázdniny sme 

odchádzali veselí a šťastníííííííí........, že sme sa ich dočkali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

takéto  krásne vecičky 

sme predávali na našich 

trhoch.....bol po nich 

veľkýýýý  dopyt  



.......................................  Silvester, Silvester  

A je to tu. Do konca roka nám ostáva 

už len pár dní. Mnohí si už plánujú 

posledný deň v roku prežiť nejako 

špeciálne. S priateľmi, všade inde len 

nie doma, sekajú dobrotu a spracúvajú 

rodičov, aby im dovolili ísť na párty ku 

kamarátovi či kamarátke. 

 

Kamaráti, a viete vôbec, odkiaľ pochádza tento zvyk?  

 

Oslava Silvestra a nového roku pochádza z Mezopotámie z roku 

2000 pred naším letopočtom. Obyvatelia starodávnej krajiny 

vítali nový rok v polovici marca v čase jarnej rovnodennosti.  

Gréci začínali písať nový kalendár v deň zimného slnovratu. 

V stredoveku považovali oslavy prichádzajúceho roku za 

pohanský zvyk, a preto oslavy 1. januára v roku 567 náboženskí 

hodnostári zrušili.  

Nový rok bol oslavovaný v rôzne dni, napríklad 25. decembra, 1. 

marca alebo na Veľkú noc. V roku 1582 nastala doteraz 

posledná zmena kalendára.  

Gregoriánsky kalendár, pomenovaný na počesť vtedajšieho 

pápeža, znovu určil ako prvý deň nového roku 1. január. Na 

rozdiel od katolíkov nový kalendár evanjelici hneď neprijali. 

Briti prijali reformovaný kalendár až v roku 1752. Dovtedy vo 

Veľkej Británii a v jej amerických kolóniách oslavovali nový rok 

až v marci.  

 

Aby sme sa však vrátili k tomu, ako ľudia berú Silvester. 

Oslavujeme starý rok a lúčime sa s ním  a zároveň sa  radujeme  

z príchodu nového roku. Každý sa aspoň trochu teší na ten nový 

rok a dúfa, že bude lepší ako ten predošlý a možno aj premýšľa 

nad tým, čo všetko sa udeje v tých najbližších dvanástich 

mesiacoch. A preto sa na túto oslavu dôkladne pripravujeme. 

Robíme novoročnú kapustnicu, chlebíčky, pečieme rôzne druhy 

slaných tyčiniek, pagáčov a na stoloch nesmú chýbať arašidy, 

chipsy ..... 

 Tak teda ,kamaráti, nech vás kdekoľvek zastihne Nový rok, 

prajeme vám všetko dobré v roku 2015, veľa zdravia, šťastia, 

lásky, dobrých známok, pohody a radosti z každého dňa v novom 

roku  

 

 

 

 

 

 

 

 

   2015 



.......................................  Zabavme sa  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Má meniny 25. 11. 

2. Čo jeme na Vianoce? 

3. Čo píše básnik? 

4. Ráno sa zobudím a nikdy si nespomeniem na ................. 

5. Antonymum k slovu deň? 

6. Iným slovom povedaná zábava so slávnostným programom. 

7. Nebola by taká zima, keby nefúkal silný ................... 

8. Hľadať ................... v kope sena. 

9. Kto zjedol deda a povedal na medveďa a ten na pipíšku? 

10. Najčastejšia odpoveď žiaka  na učiteľovu otázku pri 

skúšaní? 

11. Časť tela? 

12. Čo spadlo v jednej pesničke? Ktože nám ju opraví? 

13. Má meniny s Adamom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

...........................  Super recept na medovníky  

300 g hladkej múky, 180 g práškového cukru, 1 lyžička 

sódy bikarbóny, 1 lyžička mletej škorice, 3 lyžice medu, 2 

vajcia, 100 g masla, 1 žĺtok na potretie 

V preosiatej múke rozmiešame cukor, sódu bikarbónu, mletú 

škoricu, pridáme tekutý med, vajcia, maslo, zamiesime cesto 

a necháme ho 2 hodiny postáť v chlade. Potom ho na pomúčenej 

doske rozvaľkáme na 1 cm a malými formičkami povykrajujeme 

rôzne tvary.  Poukladáme ich na vymastený plech, potrieme 

žĺtkom, ozdobíme hrozienkami a upečieme na miernom ohni. 

Budú fajn mäkké stááále  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Uhádnete, kto 

vyrástol  z tohto 

anjelika? 



..........   O takýchto vianočných prázdninách snívame  

Zima, zima, zima všude je veliká,  

všude sníh, všecko led na tři zámky zamyká.  

Domy jsou jako dort, všude bílé cukroví,  

severák tasil kord k útoku se hotoví. ........ 

 

Zima je, zima je, zima je v lese,  

zima je na poli, na Štrbském plese,  

z nebe si na zem peřinu snese,  

koukejme se, heleďme se. ...... 

 

Zima je, zima je, zima je tady.  

Zima je ve městě, zima jde všady.  

Tatínek hubuje, děti jsou rády,  

stříbrem, září výklady.  

 

Zima, zima, zima na skle mráz chodí bos.  

Bručounům, mračounům mrznou uši, mrzne nos.  

Chaloupkám za pár chvil, bílé čapky nasněží,  

severák ze všech sil zvonům fouká do věží.  

 

 

 

 

 

Kamaráti, v rámci veľkej prázdninovej nudy, vypočujte  si na 

nete pesničku, ktorej texty sme si tu požičali, aby sme si 

pripomenuli staré časy, keď ešte aj u nás bývalo plno 

snehuuuuu  Je to veľmi stará pesnička, ale jej melódia je 

chytľavá ......  

                                                       

https://www.youtube.com/watch?v=UZUBqJOxHzA 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UZUBqJOxHzA


Milí učitelia a kamaráti, mrazivé ticho, 

všade biely sneh, konečne pokoj, nebo 

plné hviezd, je tu čas najkrajší, 

stromček už žiari a my Vám prajeme 

prekrásne  Vianoce , plné pohody, 

radosti, smiechu! 

A v novom roku  nech Vám na ceste do 

školy a zo školy svieti žiara jasná, 

ktorá odoženie všetky mračná......  

                            Tatiana, Laura, Sebi 

 

 


