
Vločky už padajú,   a deti sa radujú.   Keď už človek pod tou dekou leží,   tak mu čas 
rýchlejšie beží,    niektorí ľudia sa zohrievajú u krbu,   a majú veľkú pohodu.   Niektoré 
deti sa radi guľujú,   a pritom sa radujú,   potom vezmú boby , to  je ich hobby.   Keď idú 
kopcom dole,   a na nohách mozole.   Vločky už padajú,   a deti sa radujú.   Keď už 
človek pod tou dekou leží,   tak mu čas rýchlejšie beží,    niektorí ľudia sa zohrievajú u 
krbu,   a majú veľkú pohodu.   Niektoré deti sa radi guľujú,   a pritom sa radujú,   potom 
vezmú boby , to  je ich hobby.   Keď idú kopcom dole,   a na nohách mozole.   Vločky už 
padajú,   a deti sa radujú.   Keď už človek pod tou dekou leží,   tak mu čas rýchlejšie beží,    
niektorí ľudia sa zohrievajú u krbu,   a majú veľkú pohodu.   Niektoré deti sa radi guľujú,   
a pritom sa radujú,   potom vezmú boby , to  je ich hobby.   Keď idú kopcom dole,   a na 
nohách mozole.   Vločky už padajú,   a deti sa radujú.   Keď už človek pod tou dekou leží,   
tak mu čas rýchlejšie beží,    niektorí ľudia sa zohrievajú u krbu,   a majú veľkú pohodu.   
Niektoré deti sa radi guľujú,   a pritom sa radujú,   potom vezmú boby , to  je ich hobby.   
Keď idú kopcom dole,   a na nohách mozole.  Vločky už padajú,   a deti sa radujú.   Keď 
už človek pod tou dekou leží,   tak mu čas rýchlejšie beží,    niektorí ľudia sa zohrievajú... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Smutná jeseň 
 
Jeseň už pomaly odchádza,                                    
zima ju na tróne nahrádza.                                     
Farebné lístie opadalo,  
tichučko na zem posadalo.                                     
Stromy sa zložili k spánku na zimu, 
čakajú už len bielu perinu. 
                                             
Vtáčiky posadali na konáriky           
a spievajú im sladké uspávanky. 
A hravé veveričky popod stromy lozia, 
spadnuté semienka do komôrok nosia. 
 
                                        Žiaci 3. A triedy 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jese� 
 
Tá zlatá jeseň už odchádza 
a smutné slniečko pomaly 
zachádza. 
Ihravý vetrík silno fúka 
a malým deťom do okien nakúka. 
Volá všetky deti von, 
to na kopci bude zhon! 
Vzali deti šarkana do ruky, 
naposledy lietal ponad všetky 
lúky. 
 
                                                                    
   Tomáš Votava, 3.A 
 



Vianočný čas  
 

Čo sú vlastne Vianoce? Veľa ľudí si často kladie túto 
otázku... 

 Pre každého znamenajú Vianoce niečo iné. Mnoho ľudí si 
myslí, že sú len o darčekoch, ale v skutočnosti sú o radosti, 
šťastí, pokoji, láske...  

 Veď ako raz povedala Janice Maeditere „Vianoce nie sú 
o otvorení našich darov, ale o otvorení našich sŕdc.“ 

 Kedysi boli Vianoce časom pohody, ľudia nemali toľko 
starostí s nakupovaním darčekov, ale trávili viac času 
s rodinou. 

 O tom, či Vianoce stratili svoje čaro alebo nie, môžeme 
diskutovať donekonečna. Avšak, je čas si uvedomiť, že to, 
aké budú tieto tohtoročné Vianoce, záleží iba na nás. 

 Tak sa zastavme, poobzerajme okolo seba, usmejme sa 
na ľudí, vyhľadajme priateľov a darujme sebe i našim 
blízkym to najvzácnejšie, čo máme – svoj čas, pozornosť 
a lásku. 

 

Krásne sviatky vám všetkým. 

 

Simona Hujíková, Barbora Hrabovská, morálna podpora- 
Barbora Hrobáriková, 9. A 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vianočka 
 
Na vianočnom stole sedí krásavica s vrkočom. 
Ktože za to môže? 
Naša mama, Vianoce a zima so snehom. 
 
Krásavica veru je sladká, 
plná hrozienok a hladká. 
Vianočkou ju nazveme 
a Štedrý deň tak začneme. 
 
        Romanko Polko, 3. A 
 
 

 



Štedré Vianoce           
 
Stromček krásny mám. 
Čo to pod ním mám? 
Pre mamičku blúzku, 
pre Aničku knižku, 
pre otecka vodítko, 
pre Janíčka autíčko, 
pre deduška deku, 
pre babku varechu. 
 
Vianoce sú sviatok krásny,                            
veľa lásky v rodine, 
každý človek je prešťastný, 
v tej slávnostnej hodine. 
 
    Eliška Šimáková, 3. A  
 
 
Najväčší dar 
 
 Keď zvonček zazvoní a prskavka zaiskrí, 
Ježiško maličký nás v tichosti navštívi. 
Najväčší darček nám venuje, 
lásku, nádej, radosť a spasenie daruje. 
 
Celý svet sa mu pokloní, 
svoju vďačnosť tak prejaví. 
Ľudské srdce sa ako stromček zaligoce, 
veď nám opäť prichádzajú Vianoce. 
 
 
                                         Romanko Polko, 3. A 
 

 

 



Odvážny mravček 
 
 Za siedmimi horami a siedmimi dolinami rástol hustý les. V tom lese bol 
vysoký smrek a po ním si mravčekovia postavili mravenisko.  
                Žila v ňom mravčia rodinka a mala synčeka Ferka. Bol neposedné a 
veľmi zvedavé mravčiatko. Mravčia kráľovná prikázala, aby sa všetky malé 
mravčeky uložili na obedňajší spánok. Čítala im rozprávku o obyvateľoch tohto 
lesa. Keď kráľovná odišla, Ferko ešte nespal  a rozmýšľal o svojom lese z 
rozprávky. Bol zvedavý, ako je to naozaj, lebo les v skutočnosti ešte nevidel. 
Vybral sa teda les preskúmať. Čím viac obzeral, zachádzal ďalej a ďalej začal 
nahlas nariekať, keď zrazu jeho plač prerušila krásna muzika. To vyhrával svrček 
na svojich husličkách. Zbadal plačúceho Ferka a spýtal sa ho: ,, Prečo tak 
nariekaš?“ Ferko prestal plakal a vysvetlil mu, že sa nevie vrátiť domov. Pamätal 
si iba to, že mal veľa súrodencov a býval pod veľkým smrekom. Svrček rýchlo 
pochopil, že malý Ferko je mravček z lesa. Sľúbil mu, že ho domov zavedie. 
Cestou mu vyhrával na husličkách a spievali si pieseň o lese a jeho obyvateľoch. V 
mravenisku už bol vyhlásený poplach a pátrali po malom Ferkovi. O to väčšia bola 
radosť,  keď zbadali prichádzajúceho svojho strateného syna. Ferko od šťastia, 
že je doma, zabudol sa svrčkovi poďakovať. Urobili to jeho šťastní rodičia, 
zazvonili na smreku na zvonec a rozprávke o mravčekovi Ferkovi je koniec. 
                                                                                           Žiaci 3. A triedy 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Macko v zime 
 
 
Udrela už zima krutá,                             Navštívil on starý strom, 
malý macko takto húta:                                                 že či nemá preňho dom. 
,,Kdeže sa ja takto sám,                                                Zašumí ten starý strom:                
kdeže sa len ukryť mám?“                                           ,,Pod koreňmi nájdeš dom.“ 
 
 
                                 Ľahne macko, očká žmúri, sníva si svoj zimný sen, 
                                 že keď slnko skoro z jari poohrieva zem, 
                                 pošteklí lúčom macka po nose, 
                                 vtedy sa opäť rozbehne po lese. 
 
          Žiaci 3. A triedy 
 
 

 

 

 

 

 

Zima 

Biela zima studená                            Tá tvoja perina všetko pozakrýva 

krásna si ako kráľovná,                a pod tou perinou celý svet 

máš ľadovú korunu                             zimný sníček sníva, 

a bielučkú perinu.                     sladký ako med. 

                                                                                                                 
      Emma Masnicová 3.A 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIANOČNÁ BÁSEŇ 
  
Vianoce, Vianoce, 

stromček sa ligoce. 

Štedrý deň nastal,  

darčeky poslal.  

Vianoce každý  

má rád,  

čo viac si priať. 

 

  Alex Lőrincz, 5.A 
  



Priš la zima 

 

Prišla k nám čarovná zima,                                   Veľmi sa teším na vianočný čas,  

je celkom nevšedná iná.                                        lebo malý Ježiško navštívi nás. 

Z oblohy už svieži sniežik padá,                           Chystáme mu jasličky,  

na zem svoje vločky ukladá.                                 od tatuška husličky. 

                                                                            Na husliach mu zahráme 

                                                                            a tichučko zaspievame. 

                                                        

                                                                              Lívia Miková 3. A 

 
 

Vianočný stromček 

 

V celej izbe stromček žiari,                            Pobral všetky farby sveta, 

to december v kalendári                                       raduje sa každé dieťa, 

ohlasuje, že je zas,                                               na vrcholci hviezda žiari, 

ten nádherný vianočný čas.                                   úsmev vidno v každej tvári. 

  

                                               Pod stromčekom Betlehem,  

                                               poďte všetky deti sem! 

                                               Kto k stromčeku zájde, 

                                               darček si tam nájde 

                                                                                                                                    
          Žiaci 3. A triedy 



Nastala zima, 

biela pokrývka zasypala celú krajinu. 

Celý svet sa teší na vianočnú hostinu. 

Vonku sa chumelí, stromček sa ligoce, 

všetci sa tešia na zasnežené Vianoce. 

Ak ste boli dobré deti, 

Ježiško k Vám zhora zletí. 

Koledy ľudia spievajú, 

deti sa na rozprávky dívajú. 

Shrek, Popoluška v telke bežia, 

Danka, Janka na posteli ležia. 

Oco ide na stromček, 

mama pečie medovníček. 

Kapra mama chystá, 

babka dedka stíska. 

Sladké, kyslé, slané, horké, 

bábiku kúpime našej Dorke. 

Jabĺčko večer prekrojíme, 

hviezdičku v ňom objavíme. 

Darčeky pod stromčekom nájdeme, 

pochváliť sa s nimi pôjdeme. 

Na záhrade snehuliaka postavíme, 

Danku, Janku pri ňom vyfotíme. 

         Žiaci 7.A 



VIANOČNÁ BÁSEŇ 
Vianoce sú za dverami, 

chystajte si pekné dary,  

stromčeky si ozdobíme 

a zvončekmi zazvoníme. 

 

Ježiško pod stromčeky dary dá 

a pekne nám zaspieva, 

večeru si nachystáme 

a chutne sa napapáme. 

 

Koledy si zaspievame  

a jabĺčka prekrojíme, 

z jabĺčok si každý dáme, 

na husličky zahráme. 

 

Vianoce sú sen 

a tešíme sa každý deň, 

každý rok sú krásne 

a píšeme na ne básne. 

 

Sára Kaštanová, Kristína Fanová, Tamara Bugalová, Saška Lutišanová, Matúš 
Mičacík, 6.A 

 



 
 
1. obliekame si to keď je zima  
2. vianočná polievka 
3. jeme to na Vianoce 
4. má to brmbolec 
5. padá to cez zimu 
6. zdobíme ho na Vianoce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Už sa blížia Vianoce, 

každý človek darček chce, 

vonku sneží, bielo je, 

snehuliak sa raduje, 

blíži sa čas vianočný, 

príde k nám vlak polnočný, 

deti sa už radujú, 

darčeky rozbaľujú, 

stromček sa nám ligoce, 

veď už prišli Vianoce. 

 

Veronika Gališová, Maťa Bieliková,  

Miroslav Skukálek, Juraj Bukovan zo 7.A 

           6. 
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««« 
 

Na Vianoce ako treba, nech 
nájdete poklad z neba. 
Pokoj, lásku v hodnosti, dni 
prežite v radosti. 
Zdravie, šťastie ešte k tomu, 
nech prídu aj vo Vášho domu. 
Na nový rok správny krok a 
úsmev po celý rok.  
 

««« 


