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Časopis vyšiel v decembri 2013 

Príhovor 

 

Ako  nevesta v bielych šatách, 

čo na ženícha nedočkavo čaká. 

Taká krásna a taká biela 

je zimná krajina zasnežená. 

Ponorená do ticha, 

čaká na svojho ženícha. 

Jej ľadová krása až v kostiach mrazí, 

až pohľad do okien topí ľady. 

V jednom kozub, v druhom stromček, 

v ďalšom veniec, v inom zvonček. 

Všetci sú teraz obklopení nádherami, 

pretože Vianoce sú za dverami. 

 

 

Veľa lásky, šťastia a  úspechov v 

 novom roku 2014  

želá 

 
                                   redakčná rada 
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Miesto, kde pôjdem sám 
 

Ruku jej nepodám,  
pôjdem tam iba sám,  

tam, kde ľudia nekradnú  
a drogám neprepadnú.  

 
Keď ľudia myslia ekonomicky,  

a konajú ekologicky, 
kde cigarety na zemi sú trestný čin,  

a všetko, čo si budem priať, mi splní džin.  
 

Hľadám to miesto.  
Tam kam pôjdem iba sám,  

Hľadám . . .  
Chyťme sa za ruky. 

 

Poďme si taký svet vysniť.  
Tam každý bude iba sám 
a svoj život si bude žiť.  
 
Bude tam tráva, zeleň,  
žiadne cesty, autá.  
Lietať budeme len, sláva,  
ako vták, ktorý krídlami máva.  
 
Hľadám to miesto.  
Tam kam pôjdem iba sám,  
Hľadám . . . 

 
                          M. Sipták, 7. B 

 

 
Otázniky 

 

Dnes sme sa pokúsili recyklovať otázniky. Recyklovali sme ich preto, lebo 

sme chceli nakŕmiť hladných pavúkov. Keďže im otázniky nechutili, museli sme 

recyklovať mušky. To už im chutilo, ale kto nakŕmi hladné mušky? Tak sme tie 

otázniky dali muškám. Ale potom otáznik s.r.o. vynaliezal otáznikové jedlo, ktoré 

mohol jesť človek od 3-99 rokov. Keď to jedol človek, mal miliárd otázok. Tá 

všetka ukecanosť trvala iba dve sekundy, lebo potom už nemá s odpoveďami čo 

robiť. Potom sa otáznikové jedlo zrušilo. Odovzdalo sa prírode.  

Príroda bola šťastná. Pavúky boli šťastné, lebo mali z čoho robiť sieť. 

Koniec!  

 

Jakub Škulec, 3.B 
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Slimák a sova 
 

Popri ceste slimák fičí, 
keď tu naňho sova kričí. 

Kamže, kamže slimák bežíš? 
Čo radšej doma neležíš ? 

 
Bežím si ja po motorku, 

nechal som ju pri potoku. 
Ale slimák ,na čo ti je, 

veď ti srdce v hlave bije. 
 

Mne to sova nevadí, 
mňa ten beh len naladí. 

Budem plný energie, 
srdce nech si ďalej bije. 

 
Sova kričí, to je super.  

Len nech nemáš doma prúser, 
lebo tvoja žienka Ida, 
nemá rada invalida. 

 
Zober si tu radu k srdcu, 

a poď so mnou dnes na pizzu. 
Zabudni ty sova na to, 

ja mám radšej soľ nad zlato. 
 

Domov prídem, pustím Ide, 
bude šťastná, za mnou príde, 

DVD nové mám, 
nikomu ho nepredám. 

 
 
 

 
Bola by to veľká škoda, 

nechať ma dnes bez obeda. 
Ja mám Idku veľmi rád, 
s tebou nie som kamarát. 

 
Sova sklopí svoje očká 

a na brehu rieky počká. 
Kým príde jej žabiak veľký, 

usadí sa do postieľky. 
 

Márne čaká, klopí oči, 
on sa stretol zoči –voči 

s veľkým žltým medveďom, 
vystrašil ho ako hrom. 

 
Z toho šoku žabiak spadol 

z kopca rovno smerom nadol,  
 sova narieka, 

čo bude bez žabiaka? 
 

Slimák s Idkou doma sedia, 
čo so sovou, to nevedia. 

Čo si počne s takým smútkom, 
bez žabiaka pod klobúkom ? 

 
Keď tu zrazu čuj sa svete, 
zbadali žabiaka na babete, 

tak to bolo radosti, 
že sovička neumrela od žiaľu a bolesti. 

 
K. Knapcová a A. Kopij ,5.A  
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     Modlitba 
 
Pane Bože môj, vždy pri mne stoj.  

Ani v tej najhoršej situácii ma neopusť,  

aj keby sa mala začať najväčšia spúšť.  

Nikdy na nikoho nezabudni,  

aj keď každého zrátané sú dni.  

Každý nech sa aspoň raz usmeje, 

nech nikomu nezhasínajú nádeje.  

Pane, daj každému aspoň jedného človeka,  

ktorý ho bude ľúbiť, viem,  

nemôžeš mi to sľúbiť,  no pokús sa to skúsiť.  

Nie vždy sa to však podarí,  

človek však s tým už nič nespraví, 

lebo všetko je to vôľa Božia.  

Ale pamätaj, Boh ťa nikdy neopustí,  

ani v tej najťažšej chvíli, to mi môžeš veriť, 

lebo Boh ťa vždy bude ľúbiť, to ti môžem sľúbiť.   

 

                                                                   Juliána Sventeková, 8.A 
 

 

                                            Modlitba 

 

Ďakujeme Pánu Bohu, čo nám dáva dnes,  

predstavuje to krásny vianočný ples.  

Každou sekundou i minútou kontroluje nás,  

pýtame sa : „Prečo verí v nás?“ 

Jedno rozhodnutie za druhým zváži správne,  

vždy to z jeho úst vyplýva krásne. 

Modlíme sa za neho i za seba každý deň, 

 vieme, že život je  raz tmavá, raz farebná dlhá sieň. 

Chorobou si prejde každý človek, stále sa však mýlime,  

určuje to naše srdce, žiaden vek. 

 Vo svete má každý z nás strážneho anjela,  

ktorý nás nikdy nespustí z očí,  

no nevidíme ho, aj keď pri nás kľačí.  

Veľakrát trpíme za zlé slová,  

no veríme a stále budeme veriť v Boha.  

 

Kristína Gavalcová, 8.A  
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Vianočný stromček 
 

Na Vianoce radosť rozdávam, 
z obývačky na vás mávam. 

 
Podo mnou plno darčekov, 

z kuchyne cítiť sladkú vôňu klinčekov. 
 

Moju hlávku zdobí hviezdička, 
svoj čarovný darček hľadá malá Anička. 

 
Krásu dopĺňajú zlaté ozdoby, 

voňavých jedál sú plné nádoby. 
 

Veselý som vianočný stromček - 
raduje sa celý domček. 

 
S. Dendisová, 6.B 
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Adventný kalendár 
 

1. december - deň, v ktorom otvárame prvé 

okienko nášho adventného kalendára už od nepamäti. 

Kedy ale tento zvyk naozaj vznikol?  

Vraj už v 19. storočí vznikol prvý adventný 

kalendár, ale samozrejme nie taký, aký ho poznáme 

dnes. Vtedy si ľudia každý deň (od prvého decembra 

až do Vianoc) napísali na stenu jednu čiarku. Postupne 

sa adventný kalendár vyvíjal. Raz to boli sviečky (na 

každý deň jedna), raz 24 malých obrázkov, ktoré sa 

vešali na stenu a oveľa neskôr okienka, za ktorými boli 

biblické obrázky. Až v poslednej dobe vznikli 

adventné kalendáre so sušeným ovocím, čokoládovými 

postavičkami, cukríkmi, či inými sladkosťami.  

 

Na záver je tu zopár inšpirácií na ručne vyrobené 

adventné kalendáre: 
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Vieš, že...  
 

Vianoce sú čoskoro tu, tak sme si pre vás 

opäť pripravili zaujímavosti o nich. 

 

...Tichá noc zaznela prvýkrát  v roku 

1818 v Rakúsku a odvtedy sa spieva 

vo vyše 200 jazykoch? 

 

...prvý betlehem s jasličkami bol 

postavený už v roku 1223 a to sv. 

Františkom? 

 

...aj napriek dnešnej modernej dobe s e-

mailami a SMS-kami si ľudia posielajú 

pohľadnice poštou a to čím ďalej tým 

viac? 

 

...ozdobovanie vianočného stromčeka 

pochádza z Nemecka, odkiaľ pochádza aj 

prvá zmienka o ňom (celkovo o 

stromčeku)?  

 

... v minulosti mali vianočné obrady 

priniesť úrodnú pôdu? Vtedy sa ale za 

vianočné obrady považovalo napríklad 

chodenie v maskách po dedine.  

 
Barbora  
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Aj vy poznáte naspamäť už tie vianočné rozprávky a filmy?  Niekedy si ani nevieme 

bez nich predstaviť Vianoce a vianočné sviatky. Každý si pamätá tie dni, keď sedí 

pred televízorom a pozerá tie staré známe filmy a rozprávky. 

 
Ak si ich nepamätáte tu je ich zoznam: 

 
 Láska nebeská 

 Život je krásny 

 Predvianočná nočná mora 

 Sám doma 

 Byl jednou jeden král... 

 Tri oriešky pre Popolušku 

 Mrázik 

 Zázrak na 34. ulici 

 Perinbaba 

 Pyšná princezná 

 Princezná so zlatou hviezdou 

 Kým si spal 

 S tebou ma baví svet 

 Kráľ Drozdia brada 

 Šíleně smutná princezna 

 Vianočná koleda 

 Polárny expres 

 Santa Claus 

 Santa je úchyl! 

 Císařův pekař - Pekařův císař 

 Sněženky a machři 

 Hliadka v Ardenách 

 Šťastné a Veselé 

 Gremlins 

 Kučeravá Sue 
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Fotogaléria k filmom: 
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Vianočné trhy 

Troška z histórie 

Čo sú to vianočné trhy ?    

Vianočné trhy sú pouličné trhy spojené s oslavou Vianoc počas adventu, hlavne štyri 
týždne pred Štedrým dňom. Pôvod majú v Nemecku a Rakúsku, odkiaľ sa rozšírili do 
celého sveta.    

História siaha do neskorého stredoveku v nemecky hovoriacich krajinách. Medzi 
najstaršie vianočné trhy patria drážďanské, ktoré sa konali v roku 1434 a v 
meste Bautzen v roku1384. Prvé vianočné trhy v Nemecku sa uskutočnili v 
roku 1310 v Mníchove. Viedenské trhy siahajú až do roku 1294. Pôvodne slúžili k 
tomu, aby sa ľudia zásobili pred zimným obdobím potravinami, teplým oblečením a 
ďalšími potrebami nutnými pre prežitie zimy. 

Čo si na vianočných trhoch môžeme kúpiť?   

V každom stánočku je niečo jedinečné a vlastné. Môžeme si tam kúpiť vianočný 
punč, medovníčky, sošky, cukrovú vatu a iné dobroty.  

Vianočné trhy si môžeme pozrieť aj na Slovensku, napr. v Bratislave, ale 
samozrejme v každom meste, ktoré ich organizuje.  

Hovorí sa, že najkrajšie vianočné trhy sa nachádzajú vo Viedni. Naši žiaci majú tiež 
možnosť ísť na exkurziu do Viedne a zároveň si pozrieť nejaké pekné múzeum.  

   
Viedeň 

 
Vianočné stánočky     

http://sk.wikipedia.org/wiki/Trh
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vianoce
http://sk.wikipedia.org/wiki/Advent
http://sk.wikipedia.org/wiki/Štedrý_deň
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nemecko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Rakúsko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Stredovek
http://sk.wikipedia.org/wiki/Drážďany
http://sk.wikipedia.org/wiki/1434
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Bautzen&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/1384
http://sk.wikipedia.org/wiki/1310
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mníchov
http://sk.wikipedia.org/wiki/Viedeň
http://sk.wikipedia.org/wiki/1294
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Adventná Viedeň 

Piateho decembra sme navštívili, my siedmaci, adventnú Viedeň. 
Najskôr sme si prezreli  prírodovedné múzeum, potom vianočné trhy 
a Stephansdom dom, ktorý sa nachádza priamo v centre mesta a je 
postavený v gotickom štýle.  

V prírodovednom múzeu boli nádherné exponáty, ako napríklad rôzne 
drahokamy a kamene alebo aj perfektné napodobeniny zvierat. Nachádza 
sa tu 39 sál s rozlohou 8700 metrov štvorcových a je tu vystavených 20 
miliónov exponátov. Najviac sa mi páčila sála, v ktorej boli obrie dinosaury. 
K najvzácnejším exponátom patrí 25tisíc rokov stará soška Venuše.  

Na Ulici Mariahilfestrasse hral milý pán na harmoniku s maskou koňa 
na hlave, pretože neďaleko sa kedysi nachádzali stajne pre kone. V čase 
Vianoc je veľkým zážitkom návšteva tradičných vianočných trhov. My sme 
navštívili ten pred radnicou. Na vianočných trhoch bol strom zamilovaných. 
Tento strom bol ovešaný srdiečkami a vraj k nemu chodia zamilovaní ľudia. 
Na trhoch  nesmú chýbať vianočný punč, jablká v karameli, ale aj nádherná 
vianočná výzdoba. Vianočný punč sme ochutnali, niektorí aj sladké jabĺčka  
a viacerí si kúpili zaujímavé veci na pamiatku. Večer bola Viedeň krásne 
vysvetlená a po uliciach chodili kone, ktoré ťahali koče s cestujúcimi. Na 
exkurzii sme sa dozvedeli a videli veľa zaujímavých vecí. Bol to super 
zážitok.  

                                                                 S. Michelová a M. Zvarková, 7.C 
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Nobelova cena 2013 
 

Nobelova cena je ocenenie, ktorým sú každý rok oceňovaní ľudia 

za zásadný výskum vo vede, za technický objav či za prínos pre 

ľudstvo. Toto sú ale iba základné kategórie, v skutočnosti je 

ocenených oveľa viac ľudí. 

Nobelova cena sa odovzdáva od roku 1901. Jej názov je podľa 

švédskeho vedca a vynálezcu dynamitu Alfreda Nobela. 

 

Tento rok ju získali za fyziku dvaja vedci - François Englert a 

Peter Higgs za objavenie Higgsovho bozónu (božskej častice). 

Nobelovou cenou za literatúru bola ocenená Alice Munro. 

Za medicínu dostali James E. Rothman, Randy Wayne 

Schekman a Thomas C. Südhof za odhalenie záhady transportu 

látok v bunkách. 

Nobelovu cenu za mier získali chemickí inšpektori z Organizácie 

pre zákaz chemických zbraní.  

                                       
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Barbora 
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Čo postavíme zo snehu, keď použijeme aj mrkvu ?  

 
Každé dieťa čaká pod stromčekom?  

 
Padá z neba?  

 

Kto sa narodil na Vianoce?  

 

Posledný deň oslavujeme?  

 

Čo uvidíme, keď celý Štedrý deň nepapáme?  

 

Vianočná rybka?  

 

Radi ich spievame na Vianoce?  

 

Na Vianoce radi pečieme?  

 

Každé dieťa sa teší na vianočné .. ?  

 
Radi ich papáme s medom?  

 
 

Cez Vianoce idú v televízií?  

 

V ktorom ročnom období sú Vianoce?  

 

Na Vianoce zdobíme?  

                             
              Klaudia 
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Janko píše Ježiškovi. Ježiško, keď mi donesieš motorku, budem cely týždeň dobrý. Janko 

sa zamysli a povie si, ale ja nevydržím byt dobrý celý týždeň, roztrhá list a píše nový. 

Milý Ježiško, keď mi donesieš motorku budem cely deň dobrý. Zase sa zamyslí, roztrhá 

list. Janko sa pozrie na obraz Panny Márie a zamkne ho do skrine a píše nový list. Milý 

Ježiško, zajal som tvoju matku, výkupné je motorka! 

 

Novinár zo strednej Európy sa pýta Eskimáka: 

-A dá sa u vás vôbec pracovať, keď teploty klesnú pod mínus štyridsať stupňov Celzia ? 

-Dá, pravdaže sa dá, ale vtedy využívame na prácu len ženy ! 

 

 

Malý Móricko píše Santa Clausovi:                                          

-"Prosím Ťa pošli mi bračeka." 

Santa Claus:  

-"Dobre, ale pošli mi mamičku!" 

 

Viete, aké je smutné pokračovanie pesničky Rolničky? 

- Detičky, detičky, kde je Mikuláš? 

- Zadrhol sa lyžičkou, keď jedol guláš. 

 

Poslanci v parlamente sa rozhodli, že počas Vianoc urobia v NR SR živý Betlehem. 

Narazili však na vážne problémy: V celom parlamente nenašli ani jedinú pannu a ani troch 

mudrcov. Naopak, bol veľký prebytok volov a somárov. 

 

Viete, čo je úplná zima? 

Keď ty hovoríš zima a druhý počuje ľad. 

 

Janko sa na Vianoce pýta otca: 

- Oco, vieš, ktorý vlak najviac mešká? No predsa ten, čo si mi sľúbil minulé Vianoce. 

 

Škótsky Mikuláš navštívi rodinu a prihovorí sa deťom: 

-"Tak, detičky, čo si odo mňa kúpite?" 

 

Santa Claus je rasista!!! 

Prečo??? 

Lebo každé Vianoce želá krásne biele Vianoce!!! 

 

Je to biele a letí to dohora. Čo je to? 

Postihnutá snehová vločka. 

 

Rozprávajú sa dvaja patológovia na Silvestra: 

- Ty počúvaj, Jano, otvoríme toho Huberta? 



17 

 

 

 

 
 

1. Aké hrady sú na obrázkoch?  

A  B   
 

C   D  

 

2. Ktorý z hradov sa nenachádza na Slovensku?  

A   B  

C   D  
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3. Urči, na ktorom obrázku je hrad a na ktorom je zámok.  

 

A   B  

 

C   D  
 

 

4. Ktorý z obrázkov nie je zámok ?  

 

A  B  

C  D  
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5. Kde sa nachádzajú tieto hrady a zámky? 

 

A  B  

C  D  
 

6. Ktoré dva zámky sú najmladšie? 

A Zvolenský a Nitriansky 

B Bratislavský a Devín 

C Bojnický  a Smolenický 

D Spišský a Devín 

 

7. Ktorý hrad je najstarší?  

A Nitriansky  

B Červený Kameň 

C Spišský 

D Devín 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správne odpovede:  

1. A Spišský  hrad  B Hrad Devín C Červený Kameň  D Krásna 

Hôrka 

2. Na Slovensku sa nenachádza hrad pod obrázkom C.  

3. Hrady sú B a C. Zámky sú A a D.  

4. Všetky sú hrady, okrem obrázku A.  

5. A Rakúsko, B ČR, C Nemecko, D Slovensko  

6. C 

7. D 
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1.Vieš, čo znamená skratka EÚ ?  

A) Ekologický ústav 

B) Európska únia  

C) Ekvivalentná úprava  

 

2. Koľko štátov tvorí EÚ ?  

A) 27 

B) 28 

C) 29 

 

3. Akou zmluvou bola založená EÚ ?  

A) Parížska zmluva 

B) Nemecká zmluva  

C) Slovenská zmluva 

 

4. Motto EÚ znie: 

A) Rovnosť, bratstvo a sloboda 

B) Základom je demokracia  

C) Jednota v rozmanitosti  

 

5. Európska komisia sídli v:  

A) Paríži 

B) Londýne 

C)  Bruseli  

 

6. Vlajka EÚ má farby:  

A) Modrá a žltá  

B) Červená a modrá 

C)  Biela a modrá 

 

7. Hymna EÚ Óda na radosť napísal:  

A) Beethoven 

B) Bach  

C) Desmod  

 

8. V EÚ sa zaviedla mena, no všetky štáty ju neprijali. Ako sa volá táto mena ?  

A) Libra  

B) Euro 

C) Frank  

 

9. Slovensko vstúpilo do EÚ v roku ....  

A) 2 000 

B) 1 995 

C) 2 004 

10. Koľko bolo zakladajúcich štátov 

v EÚ ?  

A) 5 

B) 6  

C) 7  
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KAM S PROBLEMATICKÝM ODPADOM  

 

LIEKY 

 Po dátume spotreby je možné odovzdať 

v lekárňach. Staré lieky sú nebezpečným 

odpadom a skladujú sa za špeciálnych 

podmienok. 

ŽIAROVKY, ŽIARIVKY 

 Z dôvodu obsahu ortuti a vzácnych plynov sa s nimi 

zaobchádza ako nebezpečný odpad. Nemôžeme ich zahadzovať do 

zmiešaného odpadu. Zo žiaroviek sa dá spätne  získať ortuť, sklo 

a kovy a preto  žiarovky, žiarivky aj neónky odovzdávame na 

vybraných miestach, kde sa ukladajú do špeciálnych kontajnerov 

a ďalej spracovávajú. 

Staré AUTOBATÉRIE je možné odovzdať na niektorých čerpacích 

staniciach. Automaticky vám ich vymenia za nové pri pravidelných 

servisných kontrolách v autoservise. 

 Batérie (monočlánky) 

Aj nefunkčné baterky sú nebezpečný odpad. Obsahujú olovo 

a kyselín. Je možne ich zdarma odovzdať v obchodoch 

s elektrospotrebičmi, prípade v rámci špeciálneho zberu v školách 

alebo na pracoviskách. 

Elektrospotrebiče 

Menšie elektrospotrebiče vám odoberú aj priamo v obchode 

s elektronickým tovarom resp. zabezpečuje ich triedenie obec. 
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Veľkorozmerný odpad 

 

 

 

Vo väčších mestách sa dá odovzdať buď priamo na zberných 

dvoroch alebo mesto čí obec zabezpečia tzv. kalendárny zber zväčša 

na jar čí na jeseň. 

Popri recyklácie pomôže, ak budú spotrebitelia uprednostňovať 

výrobky z recyklovaného materiálu (napr. hygienické potreby, zošitý, 

odevy a pod.). 

 Na podporu zberu, zhodnocovania a recyklácie jednotlivých 

druhov odpadov bol zriadený RECYKLAČNÝ FOND. Do Recyklačného 

fondu finančné prispievajú výrobcovia a dovozcovia výrobkov alebo 

materiálov. Vyzbierané prostriedky slúžia na zhodnocovanie 

nepotrebných  produktov resp. odpadov za účelom ich recyklácie. Aj 

napriek  povinnosti miest a obcí vytvoriť podmienky pre separáciu 

jednotlivých zložiek odpadov, recyklácia na Slovensku výrazne 

zaostáva za inými krajinami. Na základe viacerých kritérií Európskej 

komisie, ktorými v správe za rok 2012 hodnotila 27 krajín EU. 

Slovensko sa stalo spolu s Estónskom na 18.-19. priečke. Naopak 

vzorom pre ostatne krajiny ako Grécko a Taliansko, ktoré sa objavili 

na konci rebríčka, sa  stalo Rakúsko, Holandsko, Dánsko či Nemecko. 

Slovensko podľa správy chyba program na minimalizáciu, číže 

predchádzanie vzniku odpadu, negatívne bola posúdená nízka mierka 

recyklovaného (a vysoké množstvo zlikvidovaného) komunálneho 

odpadu. Pozitívom sú dostupne služby zberu odpadu. 
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  KOMPOSTOVANIE 
 

 

 

- Je ďalším druhom recyklácie 

- Medzi bioodpad patri: zvyšky jedla, odpad zo záhrad alebo 

parkov alebo zvyšky čaju 

- Nepatrí sem: kovy, staré oleje, lieky, batérie, chemikálie, 

uhynuté zvieratá, mäso a mliečne výrobky, väčšie množstvo  

exotického ovocia a pod. 

- Z inak odpadového organického materiálu je možné vyrobiť 

kvalitne organické hnojivo, biomasu premeniť na energiu alebo 

na alternatívne palivo 

- Vzniknutý humus sa dá výborne použiť do záhrad, na hnojenie 

kvetov čí iných rastlín, čím prispejeme k redakcií iných hnojív čí 

pesticídov a ochránime pôdu pred eróziou 

                
kompostovisko                                                                             komposter  
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Krížovka a osemsmerovky – tvorba našich žiakov tvorba 

Osemsmerovky 

 

VIANOCE, JEŽIŠKO, OVOCIE, HVIEZDA, SVIECA, 

SNEH, OZDOBY, DECEMBER, EVA  

 

Tajnička: 

_________________________________________________ 

 

 

S. Horvát, 6.D  

 

       

  VIANOCE, SANE, SNEH, SVIEČKY, SANTA, 

DARČERKY BÁBIKY, ČIŽMY, ČIAPKY, 

SALÓNKY                                                                 

 

Tajnička: 

 

 

L. Lenková, A. Veselá, 6.A 

 

R V Y B O D Z O 

E A I M Š Ť A O 

B D S A T N V K 

M Z É C N O A Š 

E E S E C O V I 

C I N I E S C Ž 

E V E V E A V E 

D H H S L É ! J 

V R S T Š F N Y P 

L I T B Á B I K Y 

A M A H Y K X K K 

B S A N E M E Y P 

T N F G O Č Ž P A 

H O E L R C Z I I 

A T N A S N E H Č 

G C D A Y F R U S 

V Y K Č E I V S L 

I D Y K N Ó L A S 
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Tajnička: 

1

2

3

4

5

6

7

8

9
 

 

1. Kto chodí do komína? 

2. Čo začína na Silvestra o polnoci ?  

3. Čo býva pod stromčekom?  

4. Ako sa volá biela perina ?  

5. Čo sa jedáva na sviatky ?  

6. Čo sa stavia zo snehu ?  

7. Pečie sa to na Vianoce …  

8. Čo býva po jeseni ?  

9. Čo padá z neba na Vianoce ?  

 

Erik a Mišk, 6.A 
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Na voľný čas 
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