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    VIANOČNÉ PRIANIA         ROZHOVOR S LUCIOU 

 

    ROZHOVOR SO ZUZANOU      V SNG 

          

    POKEC SO ŠTVRTÁKMI   

       

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tlačená verzia časopisu Mravenisko vychádza aj vďaka dobrovoľnej finančnej zbierke 
rodičov detí 1. stupňa našej SZŠ.  

ĎAKUJEME! 
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SLOVO NA ÚVOD
 

 

Milé deti, milí čitatelia,  

december je vari najkrajším mesiacom v roku. V našich domovoch cítiť vôňu ihličia, 

škorice a vanilky, ktoré sú tak typické pre vianočné chvíle. Každý rok prichádzajú 

vianočné sviatky so svojou neopakovateľnou atmosférou do našich domovov. 

Napĺňajú naše srdcia láskou a naše domovy pokojom, pohodou a porozumením. Pre 

deti majú Vianoce osobité kúzlo. Je to čas, ktorý si vychutnávajú spolu s rodičmi, je 

to čas rozprávok, kúzel, darčekov a vianočných dobrôt.  

S vianočnými chvíľami sa v našej škole nepochybne spája aj Vianočná akadémia, 

ktorá sa tento rok mohla uskutočniť po dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou. 

Vianočnú akadémiu sme s láskou pripravili pre rodičov našich detí. Deti sa 

s chuťou pustili do skúšania svojich scénok, piesní, vinšov a básní. Predviedli skvelé výkony a môžeme byť 

na všetkých vystupujúcich nesmierne pyšní.  

 

Želám Vám, milí čitatelia, aby do Vašich domovov zavítala sviatočná nálada, aby ste boli obklopení dobrými 

ľuďmi. Aby ste si predvianočný čas vychutnali v pokoji a Vianoce v láske a porozumení. 

      

         Lucia Bašista Oriešková 
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HALLOWEEN V 2. ROČNÍKU 
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 HALLOWEEN V 3. ROČNÍKU 
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HALLOWEEN V 4. ROČNÍKU 

Felix Evanson: Ráno sme všetci prišli v maskách a iba dve hodiny sme sa učili. Potom prišli ôsmaci a 

urobili nám skvelý program. Najprv sme sa rozdelili do skupín, naša skupina sa volala Domácí nudle.  

Potom nás oboznámili s dvoma súťažami. Prvá bola, že sme museli prejsť čo najrýchlejšie s vajíčkom na 

lyžičke. Druhá bola, že sme mali zhodiť určitý počet toaletných papierov, potom nimi obaliť nášho 

vedúceho. Po súťažiach sme sa občerstvili a niektorí z triedy išli na protest okolo Štrkoveckého jazera na 

kolobežkách. Chceme čistý vzduch! Tak znel náš pretestný pokrik, ktorým sme chceli upozorniť na 

znečisťovanie ovzdušia. Myslím si, že tento halloween bol super!  

Zoe Kovač: V deň halloweenu sme si ráno v triede ukazovali masky. Ja som bola čarodejnica. Potom sme sa 

začali učiť. Poobede nám starší žiaci začali robiť program, rozdelili sme sa do tímov po päť a začali súťažiť. 

Ja som bola v tíme s Adel, Viki, Šimonom a Oliverom. Keď sme mali obaľovať svojho kapitána toaletným 

papierom, vybrali sme z tímu toho najlepšieho v hádzaní, u nás to bol Šimon. Ten nám zhodil tri toaletné 

papiere a náš tím teda obaľoval troma toaletnými papiermi. Potom nám porozprávali príbeh a o chvíľu na to 

sme išli do triedy, kde sme tancovali Just Dance a jedli pizzu. Magdalénka nám pustila film Mŕtva nevesta, 

ktorý sme pozerali až dovtedy, kým sme nešli s kolobežkami okolo Štrkoveckého jazera. Tí, ktorí nemali 

kolobežky, zostali pozerať film. Na Štrkovec sme išli s piatakmi aj zvyškom prvého stupňa. Pri 

kolobežkovaní sme mali rúška a kričali sme “My chceme čistý vzduch!”. Keď sme sa vrátili, tancovali sme 

Just Dance, potom sme upratali triedu a išli sme von. Deti už postupne odchádzali, a tak sme sa už len hrali. 

Halloween sa mi veľmi páčil.   
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        AKCIE V 2. ROČNÍKU
 
FESTIVAL BAB 

S našou triedou sme sa učili ako vznikajú 
animované filmy v rámci festivalu BAB. Ja 
som vytváral film, kde Bratislavský hrad skočil 
na futbalové ihrisko a odkopol loptu do Mosta 
SNP. Bolo to super. Naučili sme sa tam 
animovať filmy. Ja som bol v tíme kde boli: 
Andy, Maxim, Kubko N., Katka a ja. Skrátka 
to bol skvelý zážitok. 

Timo Szöke, 2. Lights 
 
Vytvárali sme animovaný film. Celá akcia sa mohla udiať vďaka 

festivalu BAB. My sme robili film o dievčatku, ktoré sa volalo Bratislava. Bolo to super. My 
sme boli rozdelení na trojice a dvojice. Boli tam: Max, Samko, Šimon, Tamarka M., 
Tamarka K., Fefe a tak ďalej. 

Branislav Chovanec, 2. Lights 
 
Prišli sme s rodičmi do premietacej sály v Umelke, ktorá sa 
nachádza pri nákupnom centre Eurovea. A začalo sa to. 
Nasledovali filmy od nás  aj od iných škôl. Niektoré filmy boli 
hrôzostrašné, ale niektoré filmy boli pekné. Naše však boli 
podľa mňa najkrajšie. Ja som takmer nestihol premietanie.                                                                       
 

Šimon Novosad, 2. Lights 
 
Vytvárali sme animovaný film. Mali sme sa 
zamyslieť, aké významné budovy máme 
v Bratislave a nakresliť ich. Všetky budovy sme 
kreslili na malé papieriky a pridali im aj nohy 
a ruky. Vytvorili sme príbeh ako idú budovy na 
piknik. A potom sme strihali. Vymysleli sme aj 
názov filmu. Potom sme všetky pohyby budov 
museli fotiť. Vzniklo veľa fotiek, z ktorých naši 
učitelia Katka a Pavel vytvorili film.  

Lilien Peťko, 2. Lights 
 
Robili sme vlastný film. Postavili sme postavičky z plastelíny. Pozadie bolo z papiera. Bola 
to veľká zábava. 

Jakub Nemčovič, 2. Lights 
 

V rámci festivalu Bienále animácie Bratislava sme išli na premietanie animovaných filmov. 
Posadali sme si na stoličky a čakali sme, čo sa bude diať. Nakoniec to bolo veľmi pekné a 
rada by som si to zopakovala. Bol z toho zážitok, ale aj celkom dlhá prechádzka. Pozreli 
sme si tvorbu rôznych ľudí, ktorí sa venujú tvorbe animovaných filmov. Niektoré 
animované filmy boli vtipné, niektoré zas smutné, niektoré dlhé či krátke. Videli sme 
animované filmy z rôznych kútov sveta.           

   Tamara Kodajová, 2. Lights 
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        AKCIE V 2. ROČNÍKU
 

DOKTOR LES 
Félix Niku: Boli sme na malej výprave v lese, kde sme sa učli 
o stromoch. Aj sme sa hrali. Hrali sme sa  na veveričky.  
 
Alexander  Grujbár: S Luckou a Zuzkou sme išli do lesa 
a spoznávali rôzne stromy, napríklad javor, dub alebo lipu. A  
pani Jana nás sprevádzala. Bolo tam dobre,  aj  sme  mali 
piknik. Pani Jana bola milá a veľmi múdra. 
                  

Urban Vokál: Boli sme na Železnej studienke. Bol to super výlet. Boli sme na prechádzke 
v lese. Spoznávali sme stromy, napríklad dub. Voňali sme esenciálne oleje z tých stromov. 

Po prechádzke sme sa zahrali na ihrisku. Bolo to fakt 
super. 
 
Anastasiia Holoshchuk: Raz sme boli v lese a 
dozvedeli sa veľa zaujímavého, videli sme veľa 
stromov, napríklad dub, javor, hrab, buk alebo brezu. 
Videli sme aj užovku a toto bolo veľmi zaujímavé. Boli 
sme na prechádzke v lese a na ihrisku. Tento výlet sa 
mi páčil.  
                                                                                                                                                                

SPOLOČNÁ NEDEĽA 
V nedeľu sme išli s celou triedou hľadať poklad.  
Hľadali sme indície. Bolo tam veľa ciest.  Mali sme 
mapy. Získavali sme písmená. Skoro sme sa 
stratili.  Bola to veľká zábava. Nakoniec sme zistili, 
že heslo bol trilobit. Poklad bol plný cukríkov. 
Tento výlet bol super, aj cesta naspäť bola 
zábavná. 

Samuel Kekeši, 2. Lights 
 

Cez spoločnú nedeľu sme sa zúčastnili hľadania pokladu. Bolo tam 
veľa ciest. Tak veľa, že sme sa tam skoro 
stratili, ale pomáhali nám však indície. 
Dostávali sme mapky a získavali sme rôzne 
písmená. Vyšlo nám trilobit. Na poklade bol 
nalepený trilobit. V skrinke s pokladom bolo 
veľmi veľa cukríkov. Potom som bol na 
lanovej dráhe. Bolo tam super. 

 
Jakub Mišura, 2. Lights 

 
Hľadali sme poklad a riešili sme písmenkovú hádanku, ktorá výchádzala trilobit. Bolo to 
zaujímavé. Poklad bol schovaný pod palicami a bol plný cukríkov.     
          Maxim Čambor, 2. Lights 
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         AKCIE V 2. ROČNÍKU
 
NOC VÝSKUMNÍKOV 
Lujza Laurincová: Na Noci výskumníkov bolo super. Boli tam vedecké stánky. Boli sme tam s 
pani učitelkou Luckou. Pozerali sme sa cez mikroskop. Boli tam aj zdochnuté kliešte. Lietali tam aj 
robotické motýle a robotické vtáky. Noc výskumníkov sa mi veľmi páčila.  
Lara Adamčíková: Noc výskumníkov bola super. Pozerali sme sa cez mikroskop. Lucka a Zuzka 
nás rozdelili na skupín. Bolo tam veľmi veľa detí. Rozprávali sme sa s pani doktorkou o kostre. 
Boli tam výskumníci. Robili sme s práškom a zapáli sme veľký oheň. Dostali sme aj odznaky a 
diplomy. Mohli sme si vyrobiť aj kľúčenky. 

 
POVOLANIE RODIČIA 
Gréta Adamcová: Na etike a prírodovede sme mali 
prijemnú návštevu. Boli to rodičia detí, ktorí nám 
prezentovali ich povolanie. Najviac sa mi páčila 
právnička. A ešte sa mi páčila Maximova mama. 
S Félixovou mamou, ktorá je vedkyňa, sme sa zahrali 
na vedcov a robili sme pokus.                                                                                                     
Alica Leškaničová: Raz k nám prišla Félixova mamina 
a prezentovala nám o svojej práci vedkyne. Všeličo nám 
rozprávala a bolo to veľmi zaujímavé. Bolo skvelé, že si pre nás pripravila aj veľmi zaujímavý 
pokus. Chcela, aby sme videli DNA z jahôd. Pokus prebiehal výborne, najprv sme zmiešali 
všelijaké prísady, ako napríklad kuchynskú jar alebo liter vody a dali sme tam aj nejaký prášok 
alebo múku. Dávali sme tam aj saponát, ja som to asi pol hodinu musela s Maxom miešať. Boli 
sme rozdelení na dve skupiny. Polovica triedy robila jedno DNA, druhá polovica skúsila vyrobiť 
druhé DNA. Náš výsledok vyzeral ako slepačí mozog, takže mi z toho ako jedinej z triedy bolo zle.  

 
SNG 

Max Kšiňan: Boli sme v SNG. Bola to 
zábava, pretože sme s celou triedou 
hádzali lopty do profesora Škrečka. 
Hovoril nám o histórii umenia, napríklad 
sme sa dozvedeli o starovekom Grécku, 
Egypte. A ešte na začiatku sme písali na 
obrovskú tabuľu, ktorá bola na dvoch 
stenách.   

Alžbeta Čupeľová: Boli sme v Slovenskej národnej galérii, kde sme pozerali film o profesorovi 
Škrečkovi. Potom sme kreslili animovaný film, podľa toho aké obdobia v ľudských dejinách išli po 
sebe. Nakoniec sme hádzali loptičky do profesora Škrečka. Bola to veľká zábava. 
Andrej Greppel: Boli sme v Slovenskej národnej galérii a počúvali sme profesora Škrečka. 
Hovoril nám o Egypte, staroveku, Ríme aj Grécku a iných civilizáciách. Bolo to zaujímavé a potom 
sme hádzali penové guľôčky. Museli sme vytvoriť tímy a spoločne nakresliť, čo sme si z príbehu, 
ktorý nám rozprával profesor Škrečok zapamätali. Ja som bol v skupine s Brankom, Maxom, 
Timom a Samkom. Keď sme odchádzali, mohli sme si zobrať informačný leták s profesorom 
Škrečkom a mohli sme sa podpísať do návštevnej knihy. Spravili sme taký dlhý rad a postupne 
sme sa podpisovali. A ešte som vám nepovedal, že nám taká pani, ktorá nás sprevádzala, 
povedala, že nám to video nemôže pustiť celé, lebo by to vraj trvalo dlho. 
Katka Kovárová: Boli sme v SNG. Bola tam veľká zábava. Písali sme na tabuľu. Bol tam aj 
profesor Škrečok. Profesor Škrečok nám rozprával o Egypte a o starovekom Grécku. Hádzali sme 
do Škrečka loptičky. Dozvedeli sme sa veľa o umení.  
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VIANOČNÉ PRIANIA  2. ROČNÍKA 

              

        

    

   

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
POD STROMČEK PRAJEM VŠETKÝM DEŤOM VEĽA SNEHU NA SÁNKOVANIE A VEĽA 

ZDRAVIA. POTOM BY SOM PRIAL VŠETKÝMI TEPLÚ VEČERU A HREJIVÉ OBJATIE OD 

RODIČOV. POZDRAVUJEM Z MEXIKA.  

 

  JAKUB NEMČOVIČ 
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         AKCIE V 3. ROČNÍKU

SNG 

4.10. sme boli v Slovenskej národnej galérii. Keď sme prišli, 
tak sme kriedou napísali na veľkú čiernu stenu 3 veci, ktoré 
sa nám ráno stali. Pred všetkými sme čítali naše zápisky, 
a postupne sme vytvorili príbeh. Zapli nám projektor, kde 
sme videli dokument o škrečkovi, ktorý nám rozprával 
o praveku, Egypte, starom Ríme, starovekom Grécku 
a o maliaroch. V škole nás Sandra rozdelila do skupín 
a v nich sme tvorili projekty z toho, čo sme si zapamätali 
,a čo sme sa naučili. Slovenská národná galéria ma veľmi 
bavila. Chcel by som tam ísť určite ešte ísť. 

Ján Šulík, 3. Ideas 
 

V októbri sa nám podarilo ísť aj druhýkrát do SNG. 
Nachádza sa na Námestí Ľudovíta Štúra. Boli sme tam 
25.10. so Sandrou a Kristínkou. Výstava bola o slovenskom 
umelcovi, Júliusovi Kollerovi. Na začiatku sme mali krátku 
prezentáciu a vo dvojiciach sme sa venovali značkám, ktoré 
potom iné skupiny hádali. Zistili sme, že tento umelec rád 
maľoval otázniky a sám seba sa pýtal otázku: „Môže byť toto 
ešte umenie?“ Spájal slová s obrázkami, do jedného obrazu 
primaľoval slovo Mesto. Videli sme aj video, na ktorom boli 
morské riasy, ktoré vytvárali slovo MORE. V ateliéri 
v podzemí, sme maľovali svoje iniciály, uhlíkom 
a temperovými farbami. Naučili sme sa, že písmená majú 

rôzne druhy a pomenovania bezpätkové, pätkové a script. Výstava sa nám veľmi páčila. 
                                                                                                     

Levi Brúder, Oliver Kišš, 3. Ideas 
 

HALLOWEEN 
V stredu 26.10. sme mali v škole halloween. Ja som bola Pearl z rozprávky Steven Universe. Učili 
sme sa len 3 hodiny. Mali sme stôl plný sladkostí a slaných pochutín, preto Sandra polovicu 
odložila na vianočný večierok. Cez prestávky sme pozerali film. Poobedné aktivity nám robili 
ôsmaci. Mali sme 5 úloh, 5 stanovísk. Za každú úlohu sme dostali malého ducha, na ktorom bolo 
písmeno. Na konci sme z duchov poskladali slovo tekvica, ktoré nás zaviedlo k pokladu. 
Pokladom boli cukríky. Moja skupina, v ktorej boli Paťka, Katka a Max – vyhrala. 
 
Halloween bol super deň. Ja som mal masku Neznámy fantóm.  
Bol to čierny oblek s maskou, pod ktorou sa skrývali okuliare, ktoré svietili na červeno. Program 
nám robili ôsmaci a bolo to skvelé. Boli tam rôzne súťaže.   
Pointa súťaže je:  
1. Získať čo najviac bodov.  
2. Zbierať duchov, ktorí majú slabiky.  
3. Pomocou spolupráce a slabík poskladať slovo, potom ho doniesť ukázať a vychutnať si 
sladkosti. Na záver sme mali sladkosti a pukance k filmu. Najviac sa mi páčilo ako jeden ôsmak 
stále rozhadzoval cukríky.  
 

Samuel Filipoiu, 3. Ideas 
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         AKCIE V 3. ROČNÍKU

Florián Vavrák: Halloween bol v stredu 26. 

októbra. Ja som bol Jason. Rozdelili sme sa na 4 

skupiny. My sme boli žltá skupina. V našej 

skupine bol Jano, Kaja, Bruno, ja, Tomáš a 

Michal. L. Robili sme 4 súťaže. Mne sa najviac 

páčila súťaž ako sme skákali na jednej nohe, aj 

keď sme mali zlý čas, bavilo ma to. My sme 

skončili tretí. Po vyhodnotení sme hrali sochy a 

potom sme si dali stoličky do kruhu a púšťali sme 

hudbu. Keď skončila, tak sme si museli sadnúť. 

Počas dňa sme pozerali film Prišerákovci 1. 

Sandra nám pritom rozdávala sladkosti a slané 

pochutiny. Halloween sa mi veľmi páčil.  

 

Bruno Nagy: V škole sme mali súťaže. 

Navigovali sme Jana, aby išiel najprv rovno, 

potom zabočil doľava, potom ešte raz zabočil 

doľava a nalepil na ducha ceduľku, na ktorej bolo 

napísané BOO. V ďalšej disciplíne sme chodili 

s vajcom, ktoré bolo položené na lyžičke a išli 

sme s ním na druhú stranu ihriska a naspäť. 

Ďalšou hrou bolo skákanie na jednej nohe na tri 

metre a naspäť. Obliekol som si kostým 

Mandaloriana. Stôl bol plný sladkostí.  

 

 

Krištof Kačaljak: Na halloweene nám 

druhostupniari prichystali hru. Rozdelili sme sa 

do štyroch tímov a zbierali sme dušíkov. Z tých 

sme potom poskladali heslo a odovzdali ho.  Bolo 

tam päť stanovísk. No najľahšie bolo stanovište 

telefón. Na tom stanovišti prvému z radu  

povedali slovo a on to pošepkal ďalšiemu, ten 

ďalšiemu až po posledného. Posledný to  povedal 

nahlas.  Keď povedal to slovo, ktoré pošepkali 

prvému, tak tím získal bod. My sme mali aj 

bonusové kolo, lebo nám zvýšil čas. Môj kostým 

bol smajlík. Samko mal kostým čierneho fantóma, 

ktorému svietia oči na červeno, ale veľmi sa mi 

páčil aj kostým Maxa. Ten mal kostým 

Squidgame vojaka. Celé to bolo veľmi zábavné.  

Max Horváth: Tento rok sa mi haloween veľmi 

páčil. Triedu sme si vyzdobili a na stole sme mali 

veľa sladkostí. Všetci sme mali masky aj Sandra. 

Ja a moji kamaráti sme mali všetci strašidelné 

masky. Ja som bol dozorca z hororu. Škoda, že 

Miško chýbal. Mali sme aj súťaže a hry. Bola to 

super zábava. Potom sme ešte v maskách hrali 

futbal. Už sa teším na budúci rok.  

 

JESENNÉ PRÁZDNINY 

Vo štvrtok 27. 10. 2022 som išiel k babke do Sniny do jedného 

z najvýchodnejších miest na Slovensku.  

Tato mi kúpil Coca-Colu, aby som počas cesty nezaspal, lebo 

sme išli až po škole. Cesta autom tam trvá tak 6 hodín. V piatok 

prišla k babke moja sesternica. Sesternici Lívii sme zabudli 

kúpiť darček, tak sme išli na prechádzku a na nákup. Počas 

prechádzky sme si nechali zabaliť bonbóny v cukrárni BON 

BON. Potom sme piekli linecké koláčiky. V sobotu sme babke 

a dedkovi spolu s mojou sesternicou pomáhali robiť obed, 

pirohy. Neskôr sme začali hrať spoločenskú hru, ktorú sme žiaľ nedokončili. V nedeľu bol posledný deň 

u babky a dedka. V tento deň sme sa snažili dokončiť spomínanú spoločenskú hru. Na podvečer mal 

dedko v kostole službu, tak som mu išiel s jeho záľubou pomáhať. Zbieral som peniaze, počítal som ich 

a ukladal do malého kostolného trezoru, ktorý som odomkol. Spoznal som aj pána farára, ktorý sa volal 

Juraj. Pán farár Juraj mi dal čašu na hlavu, nedal mi krížik a nemohol som chlieb s vínom. Asi je 

náboženstvo jeho záľuba a pomáha mu aj keď je na dôchodku. Celý pobyt sme ukončili nočnou cestou 

domov do Bratislavy, a to lôžkovým autovlakom, v ktorom sme spali. Na vlakovej stanici v Humennom 

mi dedko ukázal sochu dobrého vojaka Švejka. Bol tučný a malý. V pondelok 31.10.2022 ráno asi o 

5:30 sme  
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        AKCIE V 3. ROČNÍKU

vystupovali na Hlavnej stanici v Bratislave. Náš pes, fenka Strela, nás doma vítala s neskutočnou 

radosťou a mamina tiež. Aj keď som sa veľmi nevyspal, išli sme sa s tatom korčuľovať. Tešil som sa na 

poobedie, chvíľu som zostal doma sám a pozeral som televíziu, moju obľúbenú Partičku a Pat a Mat. V 

utorok 1.11.2022 som sa poriadne vyspal. Poobede som išiel venčiť svojho psíka Strelu, ale tej zostalo 

zle a vracala. Asi o 16:03 prišla k nám druhá babka vlakom, a tak som ju išiel s maminou čakať na 

kolobežkách, ja na elektrickej (Seatke) a mamina na normálnej (Arcore). V stredu 2.11.2022 sme mali 

riaditeľské voľno. Ráno som začal hraním Minecraftu. Neskôr som si pozrel znova moju obľúbenú 

Partičku. No a potom ma už čakali povinnosti.                  
 Michal Lempeľ. 3. Ideas 

VIANOČNÉ TRHY 
Oliver Kišš: V deň 29.11. sme mali vianočné trhy. 

Sandra nás rozdelila do skupín po dvoch alebo troch 

predávajúcich a rozpis napísala na tabuľu. Každá 

skupina predávala po 15 min. Ja som bol so Samkom 

o 15.30 a skončili sme presne 15:45. Do predaja som 

svojím tovarom neprispel, lebo som bol chorý, keď 

sa vyrábalo. Keď som predával, kričal som na celú 

veľkú školu Black Friday, zľavy 70% na vybrané 

produkty. Veľmi to nepomohlo, lebo prišli len traja zákazníci. Aj keď som 

predával cudzie výrobky, veľmi ma to bavilo. Po trhoch som šiel sám 

domov.   
 

Ján Šulík: Vianočné trhy sme začali ešte pred 2 týždňami, keď sme mali  prednášku o Vaguse. Ide 

o spoločnosť, ktorá pomáha bezdomovcom. Tak im síce nemáme hovoriť, sú to ľudia bez domova. 

Dievčatá z druhého stupňa nám hovorili o tom, ako žijú, ako by mala vyzerať pyramída hodnôt, 

a potom sme skúšali aktivitu v skupinách. Postupne sme začali vyrábať predmety. Ja som bol týždeň 

chorý a zatiaľ moji spolužiaci vytvorili vázičky, anjelov, ozdoby a snežítka. Ak sa teraz pýtate, že čo 

má Vagus spoločné s našimi trhmi, tak to, že peniaze, ktoré sme zarobili pošleme do Vagusu. Keď 

som po chorobe prišiel do školy, vyrábal som pohľadnice a soľ do kúpeľa. Naša skupina šla 

predávať o 15:45 a bol som s Floriánom a so Simonkou. Predávanie nám veľmi išlo a zarobili sme 

peknú sumu.  
 

Katarína Pátiová: Na vianočné trhy sme vyrábali vázy, pohľadnice, snežítka, anjelikov, soľ do 

kúpeľa či iné výrobky. Na predávanie sme sa striedali. Predávali aj iné triedy. Okrem prvákov, 

druhákov, štvrtákov a nás aj druhostupniari. Starší predávali koláče od výmyslu sveta. My mladší 

sme mohli predávať len výrobky.  

JESENNÉ PRÁZDNINY 
Cez sviatky sme vyrazili do Anglicka navštíviť našu rodinu. Prvý 
deň sme si spravili prechádzku popri kanále z Paddingtonu do 
Camden Townu. Bolo krásne počasie. V sobotu sme boli 
v krásnom parku. V nedeľu sme navštívili Bocketts farm, kŕmili 
sme zvieratá a hrali sme sa. V pondelok sme stihli v Kingstone 
nákupy. V hallowensky večer sme boli koledovať a vyzbierali sme 
plný kotlík sladkostí. V utorok sme boli v kostole a oslavovali 
narodeniny. 

Daniela Horáková, 3. Ideas
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        AKCIE V 3. ROČNÍKU

 
SND 

Výlet do SND bol 10.11. Boli sme na 

opernom predstavení, ktoré sa volá 

Rozprávka o šťastnom konci. Hlavnou 

postavou bola Júlia. Najviac sa nám páčilo, 

že nám Sandra vybavila, že sa môžeme ísť 

pozrieť do zákulisia. Na pódiu sme boli 

počas prestávky, videli sme aj hercov. 

Taktiež sme boli v miestnosti, kde bolo 

veľmi veľa kostýmov. To sa páčilo hlavne dievčatám, lebo tam boli šaty od výmyslu 

sveta. Prehliadka bola super, aj kvôli tomu, že nikto z iných škôl túto možnosť nemal. Predstavenie trvalo 2 

hodiny. Nie všetkých to bavilo, prijali by sme tam, aby viac rozprávali. Problém bol ten, že nemali mikrofón 

a aj pri speve si dosť namáhali hlasivky. Mne sa to páčilo. Podľa mňa to bolo veľmi pekné predstavenie. 

Rozprávka mi pripomenula príbeh s názvom Nekonečný príbeh, v ktorom sa rozprávkový svet rozpadá, lebo 

ľudia strácajú fantáziu.  

Krištof Šesták, Alica Bednáriková, 3. Ideas 
MIKULÁŠ 

Každý viete, že 6. 12. oslavujeme svätého Mikuláša. 

Piateho sme si vyčistili topánky a šiesteho sme do nich 

dostali sladkosti. Najviac som sa tešila z veľkého balenia 

cukríkov. V škole sme mali Mikuláša tiež, velkáči prišli 

v preoblečení Mikuláša, anjelov a čertov. Rozdali nám 

pravítka a balíček sladkostí. Potom prišli deti z triedy Pets, 

ktorí nám robili aktivity. Prvá súťaž bola na tému 5 proti 5, 

u nás dievčatá proti chlapcom. Vyhrali chalani, ale podľa 

nás to bolo nefér. Potom sme tancovali sochy a stoličkový 

tanec.  V sochách sme ako posledné tri ostali – ja, Katka 

a Danielka. Vyhrala som sochy a stoličkový tanec vyhrala Anitka. Na náboženstve 

sme od Maroška dostali ďalší balíček sladkostí. Maroško si stihol pozrieť aj naše 

predstavenie na Vianočnú akadémiu. Chvíľu sme pozerali vianočný muzikál – 

Vianočná koleda a potom sme šli von. Tento deň bol super. 

                                                                                                                Katarína Kaliská, 3. Ideas 

Luskáčik v SND  
V stredu, 7. 12. 2022 sme boli s celou školičkou v SND na baletnom predstavení 

Luskáčik. Sedeli sme na balkóne, a tak sme tanečníkom nevideli do 

tváre.  Luskáčik je vianočný príbeh.  Dievčatko menom Klára (v ruskom origináli 

Máša) dostane od svojho strýka luskáčik na orechy, ktorý vyzerá ako 

vojačik.  V noci sa Kláre sníva, že  Luskáčik je zakliaty princ. Príde k nej myší 

kráľ so svojou armádou myší a Luskáčik s ním bojuje aj s ostatnými vojačikmi. 

Luskáčik zvíťazí a zlomí tým svoju kliatbu. S Klárou potom putujú zimnou 

krajinou, kde tancujú snehové vločky a tiež navštívia krajiny Španielsko, Egypt, 

Čínu a Rusko. Mne sa veľmi páčili tanečníci z Číny, lebo boli vtipní, ale výborní 

boli aj ostatní.  Nakoniec sa Klára zobudila a predstavenie skončilo.  My máme 

Luskáčika ako vianočnú tradíciu. Tento rok som ho videla v jeden deň dvakrát, 

lebo večer sme  boli na tomto predstavení s mojou rodinou. Sedeli sme v prvom 

rade, a tak som tanečníkom už videla aj do tváre 😊.  

 Anita Vajdová, 3. Ideas 
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      AKCIE VO 4. ROČNÍKU
 

GAŠTANKO V INKUBÁTORE 
Koncom októbra sme so spolužiakmi išli zbierať popadané gaštany. 

Nebolo ich veľa, ale každý ich mal dosť pre svoju gaštanovú 

postavičku. V triede sme z nich počas výtvarnej výchovy tvorili 

zvieratká alebo panáčikov. Najskôr som chcela vyrobiť mačičku, 

ale vznikla z toho malá postavička, ktorá sa viac podobala na 

človeka ako na zviera. Keď som 

domaľovala oči a ústa, už z toho bolo 

bábätko. Zabalila som ho do látky – 

perinky. Nenašla som vhodnú malú 

postieľku. Doma sme mali len krabičku od 

náramku s priesvitným vrchnákom. A keď som do nej Gaštanka uložila a zavrela, 

vyzeral, že sa vyhrieva v inkubátore.     
Daniela Ontková, 4. E 

GAŠTANOVÉ POSTAVY 
Raz v utorok sme išli do parku nazbierať gaštany, aby sme z nich niečo vyrobili. Do 

tašky sme ich nazbierali veľmi veľa. A tak na ďalší deň sme z nich vyrábali 

gaštanové postavičky. Ja som vyrobil žirafu, auto, panáka a multifunkčnú sedačku. Keď som prišiel domov, 

dal som výrobok mamine. Veľmi sa potešila. 

Manuel Jovankovič 4. E  

 

 

 

 

 

 
SHAKESPEARE MEMORIAL 
Michaela Kabátová: Ako svoj text na Shakespearov memoriál som si 

vybrala úryvok z mojej obľúbenej knihy The Christmas Pig. Učila som 

sa ten text s pomocou brata a maminy. Aj my sme mohli hodnotiť a bolo 

to super. Niektorí nedostali ani jeden hlas. Nakoniec postúpili z poézie 

Viki Machová a Zojka Majzlan a z prózy som postúpila ja a Boris 

Fischer. Veľmi som sa tešila na školské kolo, ale bohužiaľ som ochorela, 

a preto som nemohla ísť.  

  

Viktória Machová: V decembri 5.12. som išla so Šimim Višňovským na 

druhé kolo Shakespearovho memoriálu. Veľmi som sa bála a mala som 

trému, ale keď sme tam prišli, boli sme piati – ja, Šimi a tri tretiačky 

a tréma zmizla. Prekvapivo som mala jediná prózu, takže som mala 

zaručenú výhru. Nakoniec som získala prvé miesto z prózy. Šimi získal 

tiež prvé miesto, ale z poézie.  
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ROZHOVORY S LUCIOU A ZUZANOU 
  
Rozhovor s Luciou Štofirovou  
Drobná, milá, usmievavá, ale zároveň rázna a poriadkumilovná. Matka, 
manželka a hlavne obetavá duša, ktorá lásku rozdáva všade, kde je, no najviac 
v 1. Anchors. Tam pracuje ako asistentka. 
 

Čím si chcela byť, keď si bola malá?  
Ako úplne malá som chcela byť kaderníčka, pretože moja 

najobľúbenejšia sesternica bola kaderníčka a páčilo sa mi 

to. Neskôr som chcela byť učiteľka. 
 

Si asistentka v triede prvákov, mala si obavy 
nastúpiť medzi nich? 
Prvákov som doteraz nikdy neučila, preto som obavy 

mala. No za krátky čas, keď som ich videla prvý, druhý, 

tretíkrát, som zistila, že s touto triedou to bude veľmi 

dobré.  
 

Aký predmet by si chcela vyučovať? 
Dokážem si predstaviť vyučovať na prvom stupni 

matematiku Hejného metódou. Ale učiť na druhom alebo 

vyššom stupni si neviem predstaviť. V minulosti som 

pracovala ako dobrovoľníčka v občianskom združení, 

ktoré sa venovalo mládeži v teréne. Veľmi ma táto práca 

bavila. 

Ako tráviš voľný čas? 
Voľný čas po práci trávim so 

svojimi deťmi a rodinou. Keď 

mám však voľno len pre seba, 

veľa čítam a rada pozerám 

seriály. 
 

Keď si mala desať rokov, aká bola tvoja 
obľúbená kniha? 
 

Chodila som do knižnice každý mesiac. Vždy som si 

požičala päť kníh, to bol maximálny povolený počet. 

Čítala som ich všetky zaradom. Nepamätám si, že by som 

mala nejakú obľúbenú knihu. Mala som rada 

dobrodružné romány, v ktorých bolo možné si vybrať, 

ako bude príbeh pokračovať.  
 

Pripravili Daniela Ontková  

a Viktória Machová z 4. Elfs 

 

Rozhovor so Zuzanou Brezovskou 
Akčná, pozorná, obetavá a starostlivá. Taká je naša Zuzana. Matka, manželka 
a starostlivá asistentka učiteľky už druhý rok v triede 2. Lights. Toľko o Zuzke. 
 

Tešíš sa na Vianoce? 
Na Vianoce sa veľmi teším. Stretávame sa s celou širšou 

rodinou, a to sa mi veľmi páči.  
 

Máš už svoju vlastnú rodinu a dve deti. Zmenili 
sa odvtedy tvoje Vianoce? 
Vianoce pre mňa majú teraz s deťmi úplne iné čaro. Je to 

prekrásny okamih, byť s nimi pri rozbaľovaní darčekov. 

Keď ich deti zbadajú pod stromčekom, je ich radosť aj 

pre nás rodičov tá najväčšia na svete. 
 

Aké boli Vianoce, keď si bola dieťaťom? 
S rodičmi sme mali úplne rovnaké Vianoce, aké máme 

teraz my doma s našimi deťmi. To, čo som ja zažívala 

ako dieťa, som si preniesla do svojej vlastnej rodiny. 

 

A boli v niečom aj iné? 
Iné boli v tom, že sme sa počas Vianoc zriedka stretávali 

so vzdialenejšími členmi rodiny. V súčasnosti sa 

stretávame so všetkými blízkymi, aj keď bývajú ďalej. 
 

Čo nesmie chýbať na vašom štedrovečernom 
stole? 
Nesmie chýbať rybacia polievka, ryba a šalát. Pred 

večerou si rozdelíme oblátku na štyri časti, každý člen 

rodiny dostane jeden kúsok, namočí si ho do medu a zje. 

 
Aký vianočný stromček máš 
rada? 
Mávame živý vianočný stromček 

a výzdobu podľa nálady. Každý 

rok na ňom musia byť nejaké 

drevené a slamené ozdoby.  
 

Kto u vás vyzdobuje vianočný stromček? 
Stromček zdobíme všetci spolu. Dospelí vešajú sviečky 

a ozdoby tam, kam deti nedočiahnu a deti vyzdobia 

ostatné vetvičky. 
 

Spomínaš si na vianočný darček, ktorý bol pre 
teba naozaj výnimočný? 
Pamätám si, keď som dostala svoj prvý mobilný telefón. 

Bol to Siemens A35 s anténou. Aj môj brat vtedy dostal 

rovnaký telefón. Bolo to už veľmi dávno. 
 

Dávaš si novoročné predsavzatia? 
Predsavzatia si nedávam, pretože keď som si ich dávala, 

nikdy som ich nedodržala. 

 

Pripravili Daniela Ontková  

a Lara Kršková z 4. Elfs 
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ŠTVRTÁCKE PRÍSPEVKY 
  

MIKULÁŠ U ŠTVRTÁKOV  
Oliver Marčok:  Počas sviatku sv. Mikuláša sme mali rôzne 

zábavné aktivity. Žiaci prvého stupňa mali výbornú zábavu. 

Ako prvú aktivitu sme mali nakresliť, čo najviac Mikulášov 

podľa náhody a mali sme na to päť minút. Ako ďalšiu  

aktivitu sme mali dať, čo najskôr pätnásť zápaliek do 

krabičky od zápaliek, no mali sme na ruke zimnú rukavicu. A 

ako poslednú aktivitu sme mali hádzať cukríky do vedra a 

mali sme na to dve minúty. Mne osobne sa najviac páčila táto 

posledná. Ale iné výzvy sa mi páčili taktiež. Súťaž našej 

triedy vyhrala skupina, kde boli Viki, Dani a Many. Mikuláša, 

čertov a anjelov hrali starší žiaci z druhého stupňa. Uhlie na 

tvár dostali Viktor a iní neposlušní spolužiaci.  
 

Viktória Machová: V utorok 6.12. k nám prišli veľkáči a robili s nami rôzne aktivity. Ako prvú aktivitu sme 

kreslili Mikulášov, ale nie obyčajným spôsobom. Boli sme rozdelení na tri skupiny a každá skupina dostala 

hraciu kocku a papier. Na papieri boli časti Mikuláša a každá bola očíslovaná. Aké číslo si hodil na kocke, tú 

časť si nakreslil. Ten tím, ktorý mal najviac celých Mikulášov vyhral. Moja skupina mala nula celých 

Mikulášov, ale mne to nevadilo, lebo naozaj prišiel Mikuláš aj s anjelmi a čertami. Anjeli nám rozdali 

balíčky a čerti zas zašpinili chlapcom, Viktorovi, Manymu, Šimonovi, tváre uhlím. Ako druhú aktivitu sme 

museli dať pätnásť zápaliek naspäť do krabičky, ale museli sme mať rukavice, takže to bolo omnoho ťažšie. 

Ten tím, ktorý to urobil najrýchlejšie, vyhral. Tentokrát sme vyhrali my. Tretia aktivita bola hra o cukríky. 

Tie sme získali  tak, že sme sa trafili do vedra. Moja skupina našťastie získala celkom veľa cukríkov a 

všetky sme si spravodlivo rozdelili. Tohtoročný sviatok sv. Mikuláša sa mi veľmi páčil a teším sa už na 

ďalší.  
 

 
VIANOČNÉ TRHY  

Zoe Kovač: V jeden deň sme s 

Magdalénkou v ŠKD začali vyrábať 

Ježiškov v škrupinke od orieška. 

Doniesli sme si látky, z ktorých sme 

pre Ježiškov robili perinky. Dievčatá 

vyrábali, no zato chlapci, tí si robili z 

látok sukne aj šaty, zakrývali sa 

záclonami a spievali reklamnú pieseň 

“Super lidl ceny”.  O niekoľko dní boli 

vianočné trhy, na ktorých naše 

výrobky niektorí žiaci z našej triedy predávali. Tieto trhy boli charitatívne, 

to znamená, že sme peniažkami z nich niekomu pomohli. Tentokrát išli peniaze pre organizáciu Vagus, 

ktorá sa venuje ľuďom bez domova.  
 

Elia Salnerová: Raz sme sa  v triede rozhodli, že si urobíme NIČ vo fľaši. Najprv 

sme si na kus papiera napísali pekne veľkými písmenami NIČ. Niektorí si to aj 

ozdobili fixkami a farbičkami. Potom sme papier nalepili na fľašu a dali sme do nej 

zátku. Podľa šablóny sme si obkreslili a vystrihli visačku. Na ňu sme napísali niečo 

vtipné ako napr. “Vychutnajte si tento ničotný okamih!”. Dierkovačom sme na 

visačky urobili dierky a špagátom priviazali na hrdlo fľaše. NIČ sa potom 

predávalo na školských vianočných trhoch.  
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POKEC SO ŠTVRTÁKMI 
 
Aký najkrajší vianočný darček som dostal/a  a aký najkrajší vianočný darček som na 
Vianoce daroval/a ja?  
  

Šimon Višňovský: Najkrajší darček, ktorý som 

dostal, bol kurz hry na bicie nástroje. Tento darček 

sme si našli pod stromčekom minulé Vianoce spolu 

s tatinom.  Bubnovanie ma veľmi baví, je to super 

vec na odstránenie negatívnych pocitov a energie. 

Odporúčam hru na bicie všetkým, ktorí radi 

trieskajú, búchajú a majú radi poriadny rámus.  Môj 

najkrajší darček, ktorý som daroval? Bolo to 

vlastnoručne vyrobené mydlo, ktoré som daroval 

svojmu dedkovi. Mydlo som vyrábal v škole s 

Luckou Orieškovou. Myslím, že to bolo škoricové 

mydlo v tvare srdiečka. Môj dedko sa veľmi potešil 

a o to viac, že to bol darček zo srdca.    

           

Viktória Machová: Keď som bola malá a mala som 

1 rok a 4 mesiace, tak som na Vianoce dostala od 

Ježiška Bárnyho. Veľmi som sa tešila, až som 

povedala svoje druhé slovo, Bárny. Všetci boli 

veľmi prekvapení, ale ja som len vykrikovala Bárny. 

A to je najkrajší darček, ktorý som dostala na 

Vianoce.  Tento rok sme v škole robili „NIČ“ na 

vianočné trhy. Ja som dve „NIČ“ zobrala domov. 

Jedno pre mňa a jedno pre moju babku. Keď som jej 

tento výrobok dala, veľmi sa z toho tešila a hovorila 

mi, že to je výborný nápad, a že to vyzerá krásne. A 

to je najkrajší darček, ktorý som niekomu darovala 

ja.  

  

Michaela Kabátová : Najkrajší darček, aký som 

dostala na Vianoce bol tablet s klávesnicou a perom. 

Túžila som po ňom už dlho, lebo môj starý sa rozbil. 

Na novom mám super hry a píšem na ňom jednu 

knihu.  Darovala som kosť zabalenú v baliacom 

papieri môjmu psíkovi Rafíkovi. Sám si ju vyňuchal. 

Potom sa z nej snažil strhnúť papier, ale to sa mu už 

nepodarilo. Stále ju má medzi hračkami a okusuje 

ju.   

 

Elia Salnerová: Môj najlepší darček bol, keď som si 

pod vianočným stromčekom našla mäkkú tašku. 

Mala som vtedy šesť rokov a veľmi som sa jej 

potešila. Najkrajší darček, ktorý som podarovala  

bola malá vyzdobená krabička, ktorú som darovala 

svojej babke k Vianociam.Veľmi sa jej potešila.  

  

Ivo Habánik: Môj najlepší darček bol Gravitrax. 

Túto hračku mám veľmi rád a odporúčam si ju želať 

na Vianoce. Najlepší darček bol ten, ktorý som 

daroval svojmu bratovi. Sú to Adidas Campus 

Brown, sú to jeho vysnívané topánky.  

  

Daniela Ontková: Najlepší darček, aký som kedy 

dostala, je asi také terénne auto na ovládanie a 

dokonca som ho pomenovala. Volá sa Fritz. A 

najlepší darček, aký som kedy podarovala, je asi ten, 

čo som darovala na tieto Vianoce. Boli to také 

vyrezané srdiečka, ktoré som darovala mojej sestre.  

  

Zoja Majzlan: Mala som osem rokov. Keď som 

dojedla večeru, hneď som začala rozbaľovať 

darčeky. V jednej krabici bola krásna uštrikovaná 

tekvička. Veľmi sa mi páčila.  Najlepší darček, ktorý 

som darovala, bol pre Viki. Boli to ozdoby na 

stromček v tvare snehuliačikov. Veľmi sa to Viki 

páčilo.  

 

Boris Fischer: Najkrajší darček som dostal, keď 

som išiel ku krstnému. Videl som XXL darček v 

obale. Rozmýšľal som, čo to asi je. Keď som ho 

otvoril, milo som sa prekvapil. Bol to Harry Potter 

vlak! Tieto Vianoce sa chystám darovať 2 – 

ročnému bratovi model Škody Fabie.   

 

Lara Kršková: Najlepší darček, ktorý som dostala, 

bola veľká plyšová panda s malou plyšovou pandou. 

Keď som dojedla, ani som po sebe nestihla 

poupratovať a už som bežala k stromčeku.  

Ja som sestre Sáre podarovala najlepší darček, 

šperkovnicu, lebo sa všade povaľovali šperky. 

Napriek tomu to používa na gumičky.  

  

 

Amália Neveďalová: Najkrajší darček, ktorý som 

dostala, bol plyšový medveď, ktorý je stále väčší 

ako ja. Keď som ho dostala mala som tri roky. 

Dostala som ho vo veľkom balení.  Najkrajší darček, 

ktorý ešte len darujem, je vyrobený Betlehem. Je 

vyrobený z gaštanov, horúceho lepidla a rôznych 

látok. Veľmi sa už teším, keď darček odovzdám jeho 

budúcemu majiteľovi.  
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POKEC SO ŠTVRTÁKMI 
 

 Adela Medová: Keď som bola menšia, priala som si 

už dva mesiace pred Vianocami LOL autobus. Bol 

to jediný darček, ktorý som si na tie Vianoce priala. 

Pozerala som všetky videá o ňom a nakoniec sa 

moje želanie aj splnilo. Keď som autobus dostala, 

hrala som sa s ním skoro stále. U nás deti na 

Vianoce nedávajú žiadne darčeky. Ja tento rok 

prvýkrát darujem darček na Vianoce. Bude to 

darček, ktorý som sama vyrobila. Prajem šťastné a 

veselé Vianoce a nech sa vám splnia všetky želania!  

 

Manuel S. Jovankovič: Celý deň som bol napätý či 

dostanem to, čo som si prial. Prišla vianočná večera 

a za jednu sekundu bolo všetko zjedené. Išli sme sa 

pozrieť pod stromček a tam som videl lego Harry 

Potter Private Drive 4. Bol to môj najlepší darček, 

aký som dostal.  Ešte nikdy som nič nedaroval, ale 

akurát sa chystám darovať päťročnému bratovi auto 

na ovládanie.  

  

Ester Zárišová: Najlepší darček, ktorý som dostala, 

bol hrnčiarsky kruh aj s keramickou hmotou a 

pomôckami na tvorenie keramických výrobkov. 

Najlepší darček to bol preto, lebo milujem 

modelovanie z hliny, ale bohužiaľ sa asi po týždni 

pokazil. Najlepší darček, ktorý som darovala, bude 

dúfam ten, čo ešte len darujem tieto Vianoce. 

Nemôžem prezradiť pre koho to bude a čo to bude, 

lebo by to už nebolo prekvapenie.  

  

Viktor Grujbár: Keď som mal deväť rokov, tak som 

začal chodiť do a zo školy s bratom. Keď som chcel 

ísť sám, nemohol som. Tak na Štedrý večer mi 

Ježiško priniesol mobil o rok skôr, aby som mohol 

ísť sám do a zo školy.  Najlepší bol darček, ktorý bol 

pre rodičov. Bola to vianočná pohľadnica kreslená 

rukou s nápisom, že sú najlepší na svete.  

  

Viliam Lišiak: Najlepší darček, ktorý som dostal je 

iPad, lebo veľmi rád hrám videohry ako sú Brawl 

Stars alebo Among Us.  Na Vianoce som nedaroval 

zatiaľ žiaden darček, ale chystám sa ho darovať.  

  

Felix Evanson: Asi najlepší darček bol, keď som 

dostal Xbox alebo škrečka. A najkrajší darček, ktorý 

som daroval, bola doma vyrobená plyšová hračka, 

ktorú som sám urobil a dal ju mame.  

 

 

Daniela Kainová: V siedmych rokoch som na 

Vianoce dostala nový mobil. Dovtedy som mala len 

tablet. Bol to najkrajší vianočný darček, aký som 

kedy dostala. Bola som veľmi šťastná, hneď ako 

som si ho rozbalila z vianočného baliaceho papiera, 

stiahla som si asi milión hier. Keď som mala osem 

rokov, poslala som mojej babke a dedkovi ručne 

vyrobenú vianočnú pohľadnicu. Veľmi sa jej 

potešili. Stálo ma to veľa práce a úsilia.   

  

Šimon Smetana: Najlepší darček, čo som dostal, bol 

s oneskorením, prišiel asi o dva mesiace neskôr. Bol 

to iPad a mal som z neho veľkú radosť! Dúfam, že 

najlepší darček, čo darujem bude tohtoročný! Viac 

neprezradím. 

  

Alexandra Javorková: Môj najlepší darček som 

dostala, keď som mala sedem rokov. Keď som 

rozbalila svoj darček, tak na mňa vyskočili štyri 

malé pakobylky. Keď sa nám pakobylky rozmnožili, 

tak som ich porozdávala, ale jedna pakobylka 

zostala v klietke a teraz neviem, či tam stále je.  

  

Oliver Marčok: Najlepší darček, ktorý som dostal 

od Ježiška boli lyže.  Pre moju sestru som kúpil veľa 

komiksov, ktoré má rada. Moja sestra miluje čítať a 

rada pozerá seriály.  

  

Daša Titěrová: Môj najlepší darček som dostala, 

keď som mala sedem rokov. V jednom z vianočných 

darčekov bola veľká plyšová opica. Hneď som sa 

začala s ňou hrať. Dala som jej meno Fifo. Najlepší 

darček, ktorý som kedy darovala bol pre mamu. Bol 

to prsteň. Tatino mi prispel. Mama bola veľmi 

šťastná.  

 

Samuel Martinka: Najkrajší vianočný darček, čo 

som dostal, bolo lego, ktoré sa dalo programovať. 

Veľmi som sa z neho tešil a rád som ho 

programoval. Najkrajší darček budem ešte len 

dávať, ale nechcem povedať komu a čo podarujem.  

  

Zoe Kovač: Najlepší darček, ktorý som dostala bol, 

keď som mala sedem rokov a bola to továreň na 

mydlá a sviečky. Mám rada kreatívne 

tvorenie. Najlepší darček, ktorý som darovala, bol 

pre mamu. Bolo to vlastnoručne vyrobené mydlo a 

poukážka do kníhkupectva. 
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VIANOČNÉ PRÍBEHY  
 

POKAZENÉ VIANOCE  (ALEBO ODKEDY SANTA NOSÍ DARČEKY V NOCI)   
V nákupnom centre je dnes Santa, aby vypočul detské priania. Keď mu deti na kolená sadali, on im sľuboval 

najlepšie Vianoce.  Ale Santa svoj sľub porušil. Vianoce dopadli katastrofálne. Deti nič nedostali. Boli 

z toho veľmi smutné.  Niekde sa ozvalo: “Niééé! A ja som sa tešil ako sa budem hrať s tým autíčkom.“ „Kde 

je moja bábika, tešila som sa ako ju učešem a dám jej tie ligotavé šaty.“ 

„Pod vianočným stromčekom nič nie je. Čo sú to za Vianoce?“ kričali deti s plačom.  Všetci chceli vedieť, 

prečo je to tak. Tesne pred Vianocami 23. decembra Santa prišiel na Severný pól a povedal elfom, aké 

darčeky majú vyrobiť, no vtedy si uvedomil, že sú všetci chorí. Bola chrípková sezóna. Santa bol zvyknutý, 

že stačí, keď sa darčeky začnú vyrábať tesne pred Vianocami a všetko sa pekne stihne, no keď zistil, že 

elfovia darčeky nevyrobili, musel všetky darčeky kúpiť, a to trvalo dlho. Mohol sa snažiť, mohol byť 

extrémne rýchly, ale nestihol to. Nakoniec darčeky priniesol až v noci. A odvtedy Santa nosí darčeky 

v noci.   

LARA KRŠKOVÁ A ESTER ZÁRIŠOVÁ 4. ELFS  

VIANOČNÝ STROMČEK 

Bol raz jeden smrek. Žil v lese na úpätí hory. Pred každými Vianocami príde na horu drevorubač, ktorý 

zotne stromy na Vianoce. Raz ten človek zoťal utešený smrek. Keď sa smrek dostal na predaj, nikto si ho 

nechcel kúpiť.  Až v deň pred Štedrým večerom ho kúpil starý a chudobný človek. Bol ženatý, no so svojou 

ženou sa hádal. Aj  stromček ozdobili počas veľkej hádky.  Bol smutný, že ten, komu robí Vianoce, je 

smutný. Snažil sa im zlepšiť vzťah tým, že vyzeral pekne, ale nepomohlo to. Stromček bol už zúfalý, keď 

dostal nápad.  Požiadal Ježiška, aby pod smrek na Štedrý večer uložil darčeky pre oboch nešťastných 

manželov, ale nenapíše tam od Ježiška, ale od toho druhého. Keď po oddelenej večeri prišli  rozhádaní 

manželia ku stromčeku rozbaliť darčeky, zostali prekvapení. Od tých Vianoc boli spolu a dokonca mali 

deti.  Tak si to zapamätajte, že darčeky nie sú na Vianociach to najdôležitejšie.   

 Viktor Grujbár, 4. Elfs  

VIANOČNÉ PRASA 

Bolo raz jedno prasa. Volalo sa Rišo. Malo veľmi rado Vianoce. Až kým sa pri ňom nezjavila straka, ktorá 

mu povedala, že Vianoce sú na nič. Ale prasiatko sa nedalo. Straka mu povedala, že musí neznášať Vianoce. 

Ale prasiatko povedalo, že nie. Straka povedala, že ak nie, tak ho pošle za čertom. Tak teda prasiatko 

nemalo rado Vianoce. Straka zatiaľ išla do krčmy a tam si dala koláč. Keď vyšla z krčmy, tak sa potkla. Rys 

Miško ju videl a rozhodol sa jej pomôcť. Keď jej pomohol, straka sa spýtala prečo jej pomohol. Rys Miško 

povedal, že sú Vianoce a ľudia si cez Vianoce pomáhajú. Vtedy aj straka zistila, že Vianoce sú dobré. 

Povedala to prasiatku a všetky žili šťastne až do smrti.   

 Manual S. Jovankovič, 4. Elfs  

VIANOČNÝ PRÍBEH 

Bol raz jeden chlapec a volal sa Martin. Žil v Martine. Žil tam s rodinou, jeho mamou 

Olíviou a s otcom Ferom.  Mal jedno tajné želanie, dúfal, že sa mu splní. Veľmi si na 

Vianoce želal psa. Chcel mu dať meno Hubert.  „Do Vianoc zostáva už len pár dní a ty 

si stále nenapísal list Ježiškovi,“ hovorí mama Martinovi.   „Hej, hej dnes 

napíšem.“  Martin sa vracia na bicykli domov zo školy a hneď začal písať list 

Ježiškovi. Po chvíli ho išiel ukázať mame a povedal: „Mama, už mám ten 

list.“ „Ukáž!“  Mikuláš mu v noci zobral list a Martin si ráno vyberá ďalšie políčko 

z adventného kalendára a uvedomí si, že je Štedrý deň.  Martin sa nevie dočkať večera. 

Keď dovečerali, Martin bežal k vianočnému stromčeku.  Martin videl pod stromčekom len tri darčeky. 

Najprv otvoril najväčší. Ten bol otcov, boli tam košele. Potom otvoril mamin, bol tam náhrdelník. Otvoril 

posledný. Veľmi chcel, aby v ňom bol pes.  Boli tam iba ponožky.  Martin bol veľmi sklamaný. Začul čudný 

štekot. To bol štekot malého šteniatka za dverami. Martinovi sa rozžiarili oči a objal šteniatko.  

Zakričal: „Ďakujem, Ježiško!“  

Šimon Smetana a Ivo Habánik, 4. Elfs 

 


