
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 1 OBSAH .................................................................................................... 2 

 2 A PREDSA PRIŠIEL MIKULÁŠ...  ............................................................... 3 

 3 MIKULÁŠ ................................................................................................ 5 

 4 POKAZENÉ SANE .................................................................................... 5 

 5 6. DECEMBER ......................................................................................... 6 

 6 MIKULÁŠ  (báseň) .................................................................................. 7 

 7 VIANOČNÉ PEČENIE ............................................................................... 8 

 8 MEDOVNÍČKY ......................................................................................... 9 

 9 ADVENTNÝ VENIEC ................................................................................ 9 

 10 KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO ŠKATULE OD TOPÁNOK ........................ 10 

 11 VTEDY SÚ VIANOCE  (báseň) ............................................................... 11 

 12 VIANOCE .............................................................................................. 12 

 13 VIANOČNÁ  (báseň) ............................................................................. 13 

 14 VIANOČNÝ STROM ............................................................................... 14 

 15 NA VIANOCE  (báseň) .......................................................................... 15 

 16 VIANOCE  (báseň) ................................................................................ 15 

 17 VIANOČNÁ SYMFÓNIA  (báseň) ........................................................... 16 

 18 ŠTEDRÝ VEČER  (báseň) ....................................................................... 16 

 19 VIANOČNÝ VEČER  (báseň) .................................................................. 18 

 20 VIANOCE  (báseň) ................................................................................ 18 

 21 ÓDA NA VIANOCE (báseň) ................................................................... 19 

 22 SLADKÁ OTÁZKA – SÚŤAŽ .................................................................... 20 

 23 ČAS VIANOČNÝ  (báseň)....................................................................... 21 

 24 HREBEŇOVKA ...................................................................................... 22 

 25 DOPLŇOVAČKA .................................................................................... 23 

 26 DOPLŇOVAČKA .................................................................................... 23 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sviatok sv. Mikuláša je tradične obľúbeným dňom medzi deťmi. I 

keď tento rok situácia neumožňuje osláviť tento deň väčšími spoločen-

skými akciami, zamestnanci ZŠ na Holubyho ulici pripravili pre žiakov 

prvého stupňa mikulášske prekvapenie. A tak Mikuláš so svojimi po-

mocníkmi – anjelom a čertom, všetci vyzbrojení rúškami a za prísnych 

hygienických predpisov, predsa len zaklopali na dvere každej triedy, 

aby  potešili malých školákov. Tí odvážnejší zarecitovali pekné básne, 

či obdarovali Mikuláša peknými kresbami. No poniektorí s malou du-

šičkou poškuľovali po čertovi, ktorý mal pripravené vrece pre nezbed-

níkov. Sladká mikulášska nádielka však napokon vyčarila úsmev na 

tvári všetkých detí. Len čert odchádzal s prázdnym vrecom, lebo vraj 

deti zo ZŠ na Holubyho ulici tento rok všetky obzvlášť poslúchali. 

  



 

 

 

  



 

 

 

  

6.decembra chodil aj u nás Mikuláš. Aj ja som bola 

s rodičmi pozrieť na námestí. Pri týchto milých príleži-

tostiach si hovorím, že nechcem vyrásť a byť dospelá. 

Mamičky pekne vyobliekali svoje detičky a spoločne 

sme sa všetci tešili na príchod Mikuláša, s obrovským 

vrecom. 

Dievčatá minisukne už dávno vystriedali za otep-

ľovačky a teplé bundičky. Všetci mali na sebe čiapky, šály, rukavice, no aj keď 

vonku fúkalo studené vetrisko, účasť bola opäť veľká. 

 Päťročné detičky od radosti poskakovali a všade znelo spievanie a recito-

vanie. Zrazu sa objavilo aj čertisko s dlhým chvostiskom a červenými rohami. 

Chcel nám pohroziť uhlím a peklom, ale keď sme uvideli priletieť anjelika, strach 

opadol. 

 Bolo veselo a všade panovala dobrá nálada, no najviac sme sa tešili na svie-

tiaci bielo-zelený stromček a pod ním vetvičky. Vianoce sa blížia. 

Poturnajová L.  6.A 

 

 

 

Na severnom póle žil Mikuláš. Mikuláš a jeho čarovný škriatkovia. Bolo piateho 

decembra a Mikuláš sa chystal na rozdávanie sladkostí pre dobré deti. Mikuláš zapria-

hol sobov a prichystal sane. Keď vyštartoval, na teplomeri sa ukázalo, že je všade tuhý 

mráz. Porozdával všetky dary a prešiel všetky dedinky, až na jednu poslednú dedinku, 

ktorá sa volala Dobráčisko. Chystal sa rozniesť všetky, všetky dary, ktoré mu zostali. Ale 

v tej dedinke Dobráčisko žil jeden chuligánisko. Keď Mikuláš schovával sane, aby rozdal 

darčeky, zbadal ho ten najneposlušnejší chalan v dedinke a  Mikulášove sane pokazil. 

Keď  chcel Mikuláš vyletieť, nedalo sa. V tom povedal: „Toto by neroztiahol ani priveľký 

sob.“ 

  



 

 Samozrejme, vedel, že to bol Kristián. A tak zavolal veľmi zlého čertiska, prezý-

vaného Gebuľa, pretože mal veľkú hlavu. Čertisko našiel Kristiána a dal ho do mecha 

od uhlia, kde ho prevychovali zlí čerti. Mikuláš bol už v poslednom dome, kde mali nád-

herný bledomodrý stromček. Žilo tam veľmi poslušné dievča menom Janka. Zvonku 

mala veľmi pekne zasnežený dom. Na poličke bol cukrový, vianočný stromček. Jankin 

otec bol horolezec, tak dostal špeciálny mikulášsky darček. Boli to horolezecké to-

pánky. Janka dostala sladkosti a jej mama nové šaty. Mikuláš spokojný so svojou prácou 

odišiel. Zavolal si čarovného anjelika Petronela, aby mu opravil sane a s úsmevom od-

letel domov, na severný pól. 

 Tapušík T. 6.A  

 

 

 

Prichádza 

december a s ním 

každoročne Mi-

kuláš, ktorý chce 

potešiť všetky po-

slušné deti. 

Tie si po-

ctivo vyčistia 

svoje čižmičky, 

aby si v nich našli 

všakovaké maš-

krtky. Láskyplný 

dedo Mráz sa už 

približuje uličkou v parčíku aj so svojimi pomocníkmi anjelikom a čertíkom. Nesú 

obrovské vrece, ktoré ukrýva mikulášsky balíček pre každé pravdovravné dieťa. 

Zrazu však nastane veľká haravara, lebo čert vyzerá ako taký hastroš, ktorého sa 

deti boja. Našťastie všetko zachráni anjel s vlasmi ako zlatovláska. Pohotovo 

rozdá detičkám cukríčky a pohrozí čertovi, aby nebol taký grambľavý. Občas je z 

neho veru riadny lotor. Napokon sa ale nádielka vydarila a dôkazom boli spo-

kojné a šťastné deťúrence. 

N.Beňová  

  



 

Mikuláš, Mikuláš, 

 už na teba čakať treba, 

už len namastím si chleba. 

Všetci sa na teba tešia, 

aj za tebou rýchlo bežia. 

Máš veľké biele fúzy, 

pomôžeš mi, keď som v núdzi. 

Dáš nám dobré sladkosti, 

bude  veľa radosti. 

Čert a anjel budú s tebou, 

poteším ich pekným spevom. 

Nicol Ranostajová, 4.A 

 

  



 

Predvianočný čas tradične patrí aj pečeniu medovníčkov. Aj žiaci našej 

školy si teda prihotovili tento vianočný koláčik – upiekli a vyzdobili si medovníčky 

v školskej kuchynke. A hoci poniektorí svoje výtvory zjedli skôr, ako ich ozdobili 

a ukázali svojim rodičom, všetci sa pri tejto aktivite dobre zabavili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

Na Vianoce ľudia dodržujú 

rôzne tradície. Vianočný stôl býva 

plný dobrôt a nechýbajú na ňom 

ani medovníčky.  

 Medovníčky patria medzi 

drobné vianočné pečivo. Môžu mať 

rôzne tvary: srdiečka, hviezdičky, 

mesiačiky, rybky, hríbiky, stromčeky, zvončeky a iné. Povrch medovníčkov 

býva zlatohnedý a lesklý. Ozdobujú sa bielou alebo farebnou snehovou polevou.  

Bývajú ňou nakreslené rôzne ornamenty, čiarky, kolieska a vlnovky. Najlepšie 

medovníčky sú mäkké a vláčne. Ich medová vôňa sa šíri celým bytom. 

 Vianočne sviatky sú najkrajšie zo všetkých sviatkov, lebo vtedy sa zíde celá 

rodina. Všetci sú usmiati a šťastní. 

 M. Repa 

Adventný veniec tiež predstavuje 

vianočnú tradíciu. Zapaľuje sa štyri týž-

dne pred Vianocami, každý týždeň jedna 

sviečka. 

Ani v našej rodine nesmie nikdy 

chýbať na vianočnom stole. Adventný 

veniec máme strednej veľkosti, upletený 

z bieleho prútia. Má tvar kruhu. Ozdo-

bený je drobnými zelenými vetvičkami, 

usušenými červenými šípkami a hnedými  šiškami. V strede venca sa týčia štyri 

rovnako veľké, červené sviečky. Ich povrch je hladký a trblietavý. Všetky farby, 

tvary a vône na venci spolu nádherne ladia. 

Máme radi vianočné tradície a vždy sa tešíme, keď môžeme zapáliť prvú 

sviečku. Doma vieme, že sa blížia Vianoce. 

Erik Klúčovský, 6. A  



 

KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO ŠKATULE OD TOPÁNOK 

 

Žiaci našej školy sa zapojili do krásnej akcie Koľko lásky sa zmestí 

do škatule od topánok  a potešili starčekov a starenky z domovov dô-

chodcov. Pripravili spolu s rodičmi škatuľky plné malých vianočných 

prekvapení a nakreslili vianočné pohľadnice. Darčeky odovzdali dô-

chodcom, ktorí ich za to odmenili milým úsmevom a vďačnosťou. 

 

    

 

 

 

 

 

  



 

Keď všade hrá 
lásky symbióza 

a symbióza rodiny, 
keď počítame hodiny 

a doma vonia harmónia, 
škorica a vanilka, 

tíško nám hrá muzika. 
A keď pokora sa ligoce, 

vtedy sú to Vianoce. 
 

Nie gigantický strom 
a neónové girlandy, 

nie gýčový dom, 
ani filé a veľký  zhon, 
ani kapor poriadny, 

ale láska a spoločné chvíle 
pri filme a s dezertom, 

s tým pravým vianočným zážitkom. 
Kováčová B. 7.A 

 

 

 

 

 

 

  



 

  
 
 
 

Na vianočné sviatky sa teší celá rodina. V strede mesta stojí gi-
gantický vianočný stromček a vítajú nás stánky s vianočným punčom 
a sladkými dobrotami. Po celom meste sú rozvešané farebné neónové 
svetielka. Obchody sú plné vianočných, možno aj trošku gýčových de-
korácií. V oknách visia girlandy.  

 Pred Via-
nocami ľudia 
myslia častejšie 
ako v iné dni 
v roku na charitu. 

Obdarúvajú, 
alebo prispievajú 
na darčeky pre 
ľudí, ktorí si ich 
nemôžu dovoliť, 
alebo nemali v ži-
vote toľko šťastia. 
 Vianoce sú 
sviatky pokoja, 

lásky a rodiny, ale aj množstva dobrôt. Ja s bratom mávame na Štedrý 
deň rybie filé, pretože nemá kosti. Rodičia si pochutia na kaprovi. Na 
stole mávame veľa dezertov a všakovaké ovocie, najmä citrusy. Z nich 
nám najviac chutí kivi. Moja mama rada pečie a ja jej pomáham pri pe-
čení medovníkov a medvedích labiek, ktoré obaľujeme v zmesi kryštá-
lového a vanilkového cukru. Z biskvitu a gaštanového pyré robí gašta-
novú roládu, ktorú má rád aj môj otec. 
 Na Štedrý deň pozeráme radi vianočné filmy a rozprávky. Pri prí-
prave večere počuť z rádia koledy, alebo cimbalovú hudbu. V obývačke 
stojí v rohu krásne vyzdobený vianočný stromček, ktorý je symbolom 
Vianoc. 

Tupý Maxim, 7.A 
  



 

Keď sme ráno vstali, 
Vianoce už boli. 

Otec ide po svetlo, 
len aby mu nezhaslo! 

 
Kapor pláva vo vani, 

máme ho tam od vlani. 
Šupín bude dostatok, 

šťastia cez rok prebytok. 
 

Darčeky nás potešili, 
všetky sme ich rozbalili. 
Stromček sa už ligoce, 

začínajú Vianoce. 
Erik Klúčovský, 5. A 

 

 
  



 

  

Vianočný stromček je tradícia, ktorú má na Vianoce asi každý. 

  Je to typický znak Vianoc. Môže byť rôznej veľkosti: veľký, malý, stredný, 

teda podľa toho, aký sa komu páči. Ľudia si vyberajú najčastejšie živé, ale aj 

umelé, zelené, ale aj biele.  Vianočný stromček býva ihličnatý - smrekový, jed-

ľový, borovicový. Živý krásne vonia po ihličí. Má oválny tvar, ktorý sa smerom do 

hora  primerane zužuje až k špici stromu. Najkrajšie stromčeky sú tie, ktoré sú 

súmerne rozkonárené. 

 Ozdobujeme ich rôznymi vianočnými ozdobami: guľami, hviezdami, sla-

menými ozdobami, alebo aj cukrovinkami. Ozdoby bývajú rôznej farby, ale naj-

častejšie je používaná červená a zlatá. Na špic stromčeka sa dáva ozdoba, najčas-

tejšie hviezda. A všetky ozdoby rozžiaria pestrofarebné svetielka. 

 Vianočný stromček dopĺňa vianočnú atmosféru a vyčarí deťom úsmev na 

tvári, keď sú pod ním vianočné darčeky. 

 Denisa Macháčová, 6.A 

 

  



 

 

 

 

Na Vianoce je nám štedro, 

varíme si dobré jedlo. 

Spravili sme skvelé pyré 

a ešte aj lepšie filé. 

 

Košíková 

 

 

 

 

 

 

 

Vianoce sú pekný čas, 

dedko zabil kapra zas. 

Babka varí kapustnicu, 

vonku vidím metelicu. 

Mama zdobí stromček, 

krstná balí darček. 

 

M.Repa, 6.A 

  



 

 

Symbol Vianoc tíško svieti, 
tešia sa už všetky deti. 
Rybie filé už sa smaží, 

o dezert sa babka snaží. 
Biskvit jej zas prihorel, 

psychický šok som utrpel. 
Girlanda sa k zemi rúti, 
mama iba hlavou krúti. 

Symbióza nekoná sa, 
rodina mi srdce drása. 

Alex Mocsonoky, 7.A 

 

 

 

Na Štedrý večer, keď začne snežiť,  

každý z nás sa začne tešiť. 

Rodinná pohoda z krbu sa valí, 

ten Štedrý večer my máme radi. 

Darčeky pod stromčekom má rád z nás každý, 

ten krásny večer si zapamätám navždy. 

Keď  vykuknem sa von, 

pozriem na ten sneh, 

hneď zazvoní mi v srdci zvon. 

Na polnočnú omšu ideme celá rodina, 

čaro Vianoc dopĺňa vôňa dymu z komína. 

Keď nám k tomu snehové vločky na hlavy padajú, 

v tej chvíli všetci ľudia jasajú. 

Lenka Dobrovolná, 8.A 

ŠTEDRÝ VEČER 



 

 

 

  



 

VIANOČNÝ VEČER 

Gigantický stôl, super ryba, 

vianočná hostina nech nám nechýba. 

Krištáľovú misu punču naplniť 

a večeru poriadne zapiť. 

Tonu darčekov, čo srdce pozlátia, 

rodinu, priateľov, čo nikdy nezradia. 

So snehom a zimou Vianoce prichádzajú, 

šťastie a zdravie nám požehnajú. 

Nech symbol Vianoc zotrvá 

a radosť nevyprchá. 

Slezák Š. 7.A 

 

Opäť sú tu Vianoce, 

doma sa už všetko ligoce. 

Vôňa medovníkov rozlieha sa bytom, 

keď sa idú zdobiť, chcem byť pritom. 

V obývačke stojí stromček, 

teším sa, až zazvoní zvonček. 

Vtedy sme všetci spolu, 

a všetky starosti majú smolu. 

Nám sa v okne hviezda ligoce, 

prajem všetkým krásne Vianoce. 

Laura Poturnajová, 6.A 

 

 

  



 

 

Ó, Vianoce, krásne a čarovné, 
čo ľuďom prinášajú chvíle pokojné. 

Všetci sa stretnú pri večeri slávnostnej, 
rozprávať sa budú v nálade radostnej. 

Hostina veľká na stole nás čaká, 
na ňom voňavé jedlo celú rodinu láka. 

Štedré darčeky spod stromčeka vykúkajú, 
najkrajší sviatok v roku všetci oslavujú. 

V každom dome sa vianočný stromček ligoce, 
prajem vám všetkým nádherné Vianoce! 

 
Barbora Jankechová 9.A 

 

 

 

 

  



 

  

Milí žiaci  (a možno aj učitelia a iní pracovníci školy)! Potrápte svoje moz-
gové závity a zapojte sa do našej súťaže. Zodpovedzte súťažnú úlohu a vyhrajte 
sladkú odmenu.  

AKO SA ZAPOJIŤ? Na lístok napíš svoje celé meno, triedu a správnu odpo-
veď.  Čitateľne, samozrejme!  (Pravopisné chyby nebudeme hodnotiť.) Hlasovať 
môžeš len raz. 

Lístok odovzdaj svojej učiteľke alebo vychovávateľke. Môžete svoje 
správne odpovede posielať aj elektronicky na  adresu casopisstvorka@gmail.com 
alebo prostredníctvom správy cez EduPage p. Čárskej – uveďte svoje celé meno 
a priezvisko, triedu a správnu odpoveď.  

VÝSLEDKY?  Spomedzi správnych odpovedí vyžrebujeme výhercu, ktorý 
získa sladkú odmenu. Výsledky sa dozviete v nasledujúcom čísla nášho časopisu. 

 Otázka z minulého čísla potrápila mnohých z vás a z odovzdaných odpo-
vedí bolo len 5 správnych. Správna odpoveď bola – číslo 87. Odmenu získali: Mo-
ravčík N., Paľaga J., Kováč B.,  Horilová N., Semrič L. 

Nová súťažná otázka: Aké číslo bude pod otáznikom? 
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Čas vianočný sa už nezadržateľne blíži, 

duch Vianoc sa ku nám všetkým plíži. 

Pečenie sladkých medovníčkov na nás čaká, 

zdobenie stromčeka už nás veľmi láka. 

  V kuchyni sa budeme poctivo obracať, 

rodičom chceme so všetkým pomáhať. 

Na Vianoce sa v príbytkoch stromček ligoce, 

stretne sa pri ňom celá rodina pokope. 

Stôl sviatočne prestretý, 

 pre jedného viac, 

kapustnica rozvoniava, 

kapor aj šalát. 

Spievajú sa koledy, 

 rozbaľujú darčeky, 

atmosféra rozkvitá, 

 láska do nás preniká. 

Čaro Vianoc okúzli úplne každého, 

ako aj rozprávka z televízie dospelého. 

Už len pár okienok v adventnom kalendári 

a najkrajší sviatok roka sa zaiste dostaví. 

Tešme sa a jasajme, Ježiška v jasličkách privítajme! 

 

Natália Beňová, 6.A 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


