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Vianoce 

Bol raz jeden škriatok, 

mal Vianoce v piatok. 

Priniesol nám rúška, 

a bolia nás z toho ušká. 

V. Ďubašík 4.A 

 

Vianoce s Ježiškom 

Prišiel ku nám o polnoci,                        

narodil sa v maštali . 

Malý chlapček  veľkej moci , 
všetci sme ho čakali . 

Priniesol nám všetkým radosť, 

potom bola veľká slávnosť. 

Aj Ježiška traja králi , 

darčekom obdarovali. 
A. Števuliaková 4.A 

 

Vianoce 

Vianočná je jedlička, 

opeká sa rybička. 

Na Jeţiška čakáme, 

ku stolu uţ sadáme. 

Darček som uţ rozbalila, 

veľmi som sa potešila. 

Ella  Dudová 4.A 

 



Milí čitatelia! 

 Prihováram sa Vám po roku, ktorý bol pre všetkých iný. Diali sa veci, ktoré sme si 

dosiaľ nevedeli ani predstaviť, dotýkali a stále sa dotýkajú aj nášho školského ţivota. Na 

jar boli školy jedenásť týţdňov úplne zatvorené, zdrţiavali sme sa predovšetkým 

v domácom prostredí a vyučovanie prebiehalo dištančne, teda cez internetovú aplikáciu. 

Zvládli sme to a dúfali, ţe nič podobné sa uţ nezopakuje. Od septembra sa materské školy 

a prvý stupeň základných škôl nezatvorili, ale učíme v obmedzených podmienkach bez 

telocviční, bez našich obľúbených akcií a v rúškach, s výnimkou detí materskej školy. Nie 

je to úplne štandardná situácia, ale my sme šťastní, ţe sa môţeme kaţdý deň stretávať 

v našej materskej aj v základnej škole. Pani učiteľky sa snaţia pripravovať rôzne aktivity, 

za dodrţiavania predpísaných hygienických podmienok, aby sa deti cítili dobre, aby im 

škola aj škôlka prinášala okrem učenia aj iné pozitívne záţitky, ktoré minimalizujú  

negatívne pocity zo súčasnej pandemickej situácie. V tomto vianočnom čase by sme sa uţ 

v plnom prúde pripravovali na našu besiedku a vianočnú burzu, ale nemuseli sme sa zriecť 

úplne všetkého. Deti si v triedach nacvičili programy a natočili pre rodičov, robia dobré 

skutky a zaznamenávajú do adventných kalendárov, piekli sme medovníky, počúvame 

koledy, robíme vianočnú výzdobu.... 

 Aj prostredníctvom príspevkov v časopise Vám deti prinášajú posolstvo radosti 

a lásky , vianočné posolstvo, ktoré  chce rozţiariť  plamienky láskavosti a nezištnosti vo 

všetkých nás. Veď maličkosti robia svet krajší,  aspoň počas Vianoc.  Prajem Vám, aby aj 

Vaše tohtoročné Vianoce boli  krásne a preţiarené láskou. 

                                                                                                Mgr. Marianna Dreveňáková 

  



Vydlabávanie tekvíc 

Október je mesiac, kedy ľudia zbierajú svoju vypestovanú úrodu. 8. októbra bolo uţ  od 

rána cítiť z triedy Lienok vôňu tekvice. Deti ráno vytvorili zo zemiakov jeţkov tak, ţe doň 

pozapichovali špáradlá a nalepili oči. Potom vydlabali malé tekvice a niektoré si aj 

pomaľovali temperovou farbou.  Lienky sa naučili, ţe vydlabávanie tekvíc je starý 

slovanský zvyk, a ţe kedysi vyrezávané tekvice nazývali svetlonosy. Deti počas 

kreatívnych prác zistili, ţe vypestovanú úrodu iba nekonzumujeme, ale vieme si s ňou 

zútulniť naše príbytky. Čo poviete, podarilo sa im to?               Mgr. Anna Paľová 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oslava 

4. november je významný deň. Je to Deň materských škôl na Slovensku. V triede Lienok 

to ţilo uţ od rána. Deti s pani učiteľkou Aničkou vytvorili krásnu budovu našej materskej 

školy, pomaľovali ju a samozrejme ako kaţdý umelec, aj oni sa podpísali svojim 

odtlačkom ruky. Ale aká by to bola oslava bez balónov, tanca, spevu a súťaţe? Lienky sú 

naozaj šikovné a dokázali to aj teraz. Cez prekáţkovú dráhu preniesli balóny na oslavu. 

Nič uţ nechýbalo a zábava mohla začať. Spolu sme si zaspievali hymnu materských škôl 

a zatancovali. To bolo radosti! 😊                                                        Mgr.Júlia Garbiarová 

 

 

 

 

 



DEŇ MLIEKA 

Dňa 30.9.2020 sme spolu oslávili veľmi zaujímavý sviatok. 

Potešili sa hlavne deti, ktoré majú rady mlieko a výrobky z neho, 

pretoţe bol Medzinárodný deň mlieka. Počas tohto dňa sme sa 

naučili veľa zaujímavostí o mlieku a mliečnych výrobkoch. 

Vyskúšali sme si dojenie kravy, čo nebolo vôbec jednoduché. 

Súťaţili sme aj v pití mlieka. Tieto chvíle sme si spríjemňovali 

spoločnými pesničkami. Najväčšiu radosť sme však mali 

z pudingu, ktorý nám pripravili pani učiteľky. Pani učiteľka Julka 

dokonca ukázala deťom, ako sa vyrábajú syr a syrové korbáče 

z domáceho mlieka. Všetko sme mohli ochutnávať a veľmi nám to 

chutilo.                                                                              p. učiteľka Martinka 

VÔŇA VIANOC – PEČENIE MEDOVNÍKOV 

V pondelok 14.12.2020 sa deti veľmi tešili do 

materskej školy. Vedeli, ţe ich čaká sladké 

a voňavé dopoludnie, pretoţe si mohli 

vyskúšať vianočné pečenie medovníkov. 

Najprv sa dozvedeli, čo všetko je potrebné na 

ich prípravu, a potom si to mohli s pomocou 

pani učiteľky vyskúšať. Vaľkanie cesta, 

vykrajovanie s formičkami a ukladanie 

medovníkov na plech.  Chuť a vôňa 

medovníkov, vianočné koledy a piesne boli 

predzvesťou prichádzajúcich Vianoc.     

                                          p. učiteľka Janka 



                                                           Zlaté pásmo 

    Tradične sa naša škola – škôlka zapája do 

projektu Hovorme o jedle. Projekt zahŕňa 

veľa pestrých aktivít, pri ktorých sa deti náučne 

zabávajú. Pani učiteľky tieto aktivity spracovali 

do prezentácie a včas odoslali. 

Na vyhodnotenie sme veľmi netrpezlivo 

čakali, a nakoniec  sme boli milo potešení, 

pretoţe sme sa dostali 

do zlatého pásma.   

Mgr. L. Števuliaková                                                                                                                                   

Čo rozprávajú prváci o zvieratách 

Zvieratká my radi máme, preto sa vţdy o ne postaráme. 

Lucka: Psík Ťapo, dám mu vodu a granule do misky. 

Karolínka: Zajačik Karol, dám mu púpavu, zrno a seno. 

Damiánko: Korytnačka Maťo, rada sa dá škrabkať po 

brušku. 

Natálka: Psík Puňťo, šteká na ľudí a mačky. 

Jakubko: Rád sa s ovečkami hrám, dám im ovos a vodu. 

Jožko: Zajačik, dám mu vodu a zrno. 

Ondrejko: Zajac- je priateľský. Dám mu zrno a vodu. 

Tomáško: Psík Bak, dám mu granule. Krava sa ho bojí. 

 

Prvý deň v škole 

Deti s veľkou chuťou počúvajú rozprávky, preto som 

sa rozhodla privítať prvákov rozprávkou 

O medovníkovom domčeku. V rukách som drţala 

marionety - Janka, Marienku, mamičku i strigu 

a postupne sme si prerozprávali celú rozprávku. Mali 

z nej veľkú radosť, pretoţe ju veľmi dobre poznali. 

Zároveň v triede máme nástenku, na ktorej je Janko 

s Marienkou a zbierajú jahody. Nástenka neslúţi  iba 

na estetický vkus, ale spĺňa podmienky na učenie. 

Nové písmenko si zapíšeme na jahôdku. Keď budú 



S  

S legom sa my radi hráme, 

spoločne ho odkladáme. 

Súťaže, tie radi máme, 

spoločne sa zabávame. 

Nikto nikdy nie je sám,  

a ak áno, hneď sme tam. 

žiaci 1. ročníka s p. učiteľkou 

 
 

 

My sme malí prváci, 

šikovní sme pri práci. 

Päť chlapcov, štyri dievčatá, 

hneď je práca začatá.  

Radi niečo tvoríme,  

aj keď niečo zdobíme. 

 

jahôdky pomenované, ţiaci uţ budú poznať všetky písmenká. Tešia sa, keď vidia, koľko 

uţ poznajú písmen, aj z toho, ţe si čoskoro budú vedieť prečítať všetko, čo sami chcú. 

 

 

 

 

 

                                            

                    Prváci ďakujú svätému Mikulášovi 

Ondrejko: Ďakujem riadne za sirup a nutellu, ktorú sme chceli. 

Emka:      Ďakujem, ţe si opäť prišiel k nám. Ďakujem, čo si nám priniesol. Si štedrý. 

Damiánko: Ďakujeme za tie dobrôtky a dary. 

Karolínka:Vitaj svätý Mikuláš pri prvákoch a ďakujeme. 

Tomáško: Ďakujeme svätý Mikuláš za hračky. 

Natálka:   Milý Mikuláš, ďakujeme za všetko. 

Jakubko: Ďakujeme za rúška, lego, pastelky a omaľovánky. 

Jožko:      Ďakujeme, ţe si nám niečo priniesol, a ţe sa pozeráš na ľudí. 

Lucka:       Ďakujeme za to všetko, zaspievame ti pesničku a zarecitujeme básničku. 

  

Dramatizácie na hodinách 

Doba, v ktorej ţijeme je uponáhľaná a prináša mnoţstvo zmien. Tieto zmeny sa dotýkajú 

nášho kaţdodenného ţivota, ale týkajú sa aj výchovy 

a vzdelávania. Prinášajú mnohé inovačné metódy 

a formy práce, nové pedagogické postupy. Zmeny sa 

dotýkajú aj ţiakov.  Kým v minulosti deti trávili 

väčšinu  času hraním sa vonku, v prírode, pri 

spoločenských hrách alebo pri knihách, dnes sedia pri 

počítači. Keďţe čítanie je predpokladom toho, aby sa 

ţiaci mohli veľa naučiť, povaţujem za dôleţité 

spestrenie vyučovacích hodín napr. slovenského jazyka a literatúry pomocou dramatizácie. 

Veľa sa pri záţitku naučia a nakoniec môţu vystúpiť pred deťmi, dospelými, z čoho majú 

obrovskú radosť.                                                                                     Mgr. L. Števuliaková                                                                                                                       



                                       ZIMA v 2.A 

Prišla zima, prišla k nám!  

Spieva lesík, spieva háj. 

Uţ sa všetci tešíme, 

ako sa spolu vyšantíme. ( M. Svorník) 

 

 

                                                    Keď zo stromov listy opadajú, 

                                                    zvieratká sa na spánok poberajú. 

                                                    Kaţdý to uţ tuší, 

                                                   ţe nám budú mrznúť uši. 

                                                    Najkrajšia je zima biela, 

                                                    keď je snehu veľmi veľa. 

                                          Kaţdý rok nám príde zas, 

 vyštípe nám líčka mráz. ( D. Ťapaj) 

 

Deťom ţiaria očká, 

ţe uţ spadla prvá vločka.  

Mrázik nám vyštípe líčka,  

budú ako dve červené jabĺčka. ( M. Lieskovský) 

 

Maľovaná hádanka 

 

Vyfarbi tieto políčka:  

B4, B5, C3, C4, C5, C6, D2, D7, E1,  

E5, E7, E8, F1, F2, F4, F6, F8, G1 

G3, G5, G7, G8, H2, H7, CH3, CH4 

CH5, CH6 

 

 

 
 

 

 

 

  1  2  3  4  5  6  7  8 

A         

B         

C         

D         

E         

F         

G         

H         

CH         



Staviame to, je to guľaté,  

Ma to bielu farbu, nos má z mrkvy.  

Čo je to? ( snehuliak) 

(V. Janigová) 

 

Nemá ruky, nemá nohy,       Tancuje nám ponad hlavy, 

nemá ani oči, nemá nos       Potom šuští pod nohami?  

a maľuje celú noc. Čo je to? (mráz)      Čo je to? ( sneh) 

(M. Janiga)        (M. Svorník) 

    Je to malé, biele a studené. 

Čo je to? ( vločka) 

(M. Garbiar) 

Je to teplé, nosíme to cez zimu     Vyzerá to ako sklo,  

A chráni to naše prsty pred zimou.      Ale sklo to nie je. 

Čo je to ? ( rukavice)       Čo je to? (ľad) 

(J. Stas)        (K. Figurová) 

 

Anketárium 
 

1. Čo by ste chceli zaželať ľuďom na Vianoce? 

Matej: Koláče, mafiny a veľa dobrého jedla. 

Kristínka: Aby boli všetci ľudia zdraví a aby koronavírus zmizol.  

Dávid: Veľa šťastia, zdravia a lásky. 

Matúš: Chcel by som, aby mojej babke Jeţiško priniesol iphone s 20. 

Milan: Aby sa mali radi, aby korona cez Vianoce zmizla. 

2. Čo najradšej robíte v Zime? 

Jakub: Najradšej sa lyţujem a hrám hokej   

Kristínka: rada sa váľam v snehu 

Dávid: hádţem snehové gule a robím anjela v snehu  

Tomáš: sánkujem sa, rozbíjam ľad 

Matúš: sánkujem sa s kamarátmi, váľam sa    

Milan: guľujem sa, váľam sa v snehu  

Matej: guľujem sa, rozbíjam ľad, šmýkam sa  

Viktoria: staviam snehuliaka a váľam sa v snehu 



Vianoce 

Uţ sa blíţia Vianoce, sneh sa veľmi ligoce.  

Vločky z neba padajú, radosť deťom prinášajú. 

Budeme sa sánkovať, alebo sa lyţovať. 

Prišli sviatky radosti, preto nech nemá nikto starosti. 

Smutných preto potešujme, opustených navštevujme. 

Hladným jedlo dávajme, chorým zdravie poprajme.  

Krásne sviatky Vianočné, preţívajme spoločne.  

 

Stromček sa uţ ligoce prichádzajú Vianoce. 

Kapra si my kúpime a potom ho varíme. 

Najprv nám vo vani pláva, vo vode so strachom spáva. 

Na Vianoce sa vţdy bojí, ţe ho domáci do pece hodí. 

Trubičky a oriešky zoberieme do tašky, 

Do babky ich donesieme a sviečku si zasvietime.  

Príď Jeţiško , príď aj k nám, uţ na teba dlho čakám.   

Aby som bol dobrým ţiakom, synom, bratom, spoluţiakom. 

Keď sa všetko ligoce,  blíţia sa k nám Vianoce. 

Keď si stromček rozsvietime, všetkých doma potešíme. 

Príjemné prežitie vianočných sviatkov prajú žiaci z 3.A triedy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  December      

Blíţia sa nám Vianoce, 

zvoň ty Janko na zvonce. 

Deti kričia uţ sú tu,  

idú rýchlo na omšu. 

Ja sa teším veľmi na ne, 

kuknite sa idú sane. 

Vidí Janko Mikuláša, 

pochádza on z Mikuláša. 

Nosí sladké balíčky, 

Janko skáče do výšky. 

                M. Brnušák 4.A 

 

  Vianoce 

Snehu málo a Vianoce sa 

blíţia, 

všetci ľudia po nich 

túţia. 

Predtým stromček 

zdobíme, 

a na kopec sánkovať sa 

bežíme.     J. Kratoň 4.A                                                                 
 

   Zima  

  Vianoce uţ prídu zas, 

  tešíme sa na ten čas. 

  Keď konečne 

zasneţí, 

  a Ježiško poteší.            
               M.Lieskovská 4.A 

 



Domáci miláčikovia 3.A 

Matúš: Môj kocúrik sa volá Jungy. Rád sa s ním hrám so špagátom. 

Dušan: Moja mačka sa volá Škvrna. Mám na nej rád to, ţe za mnou behá, keď sa 

bicyklujem. 

Alžbetka: Mala som zajačika Beľka. Rada som sa sním maznala. Bol to môj najlepší 

kamarát, ale cez letné prázdniny mi zomrel :(  

Peťko: Môj pes sa volá Dţimi. Rád sa s ním naháňam. Je to môj najlepší kamarát. 

Juraj: Beky je môj psík. Má veľmi rada deti. Má rada to, keď ju naháňam.  

Dávid: Môj pes sa volá Ťapo. Najradšej sa s ním hrám s loptičkou.  

Vaneska: Môj psík sa volá Maxo. Rád s nami šantí.  

Marko: Môj najobľúbenejší škrečok bol Spachtoš. Najviac sa mi páčilo, ţe keď som ku 

nim prišiel, hneď chceli ísť ku mne.  

  

Odvážna  Jenny 

Keď bola Jenny ešte mladšia, chodili sme s ňou často na prechádzky. V kaţdom 

ročnom období sme si to uţívali. 

Jedno slnečné popoludnie, sme sa vybrali do lesa. Ja, mamina, Ráchel a Miriam. 

Kráčali sme popri dlhom oplotku, za ktorým sa páslo veľa kráv  a býkov. Zrazu sa 

z diaľky rozbehlo celé stádo, rovno na nás. Beţali tak rýchlo, a nám bolo jasné ţe pretrhnú 

oplotok. V blízkosti rástol iba jeden tenký a nízky ihličnatý stromček. Tak sme sa snaţili 

zaň skryť. Jenny hneď pochopila ţe nám hrozí nebezpečenstvo. Rozbehla sa rovno k nim 

a začala hlasno štekať. Tak upútala ich pozornosť. V poslednej chvíli zmenila smer a stádo 

ju nasledovalo. Keď uţ boli dosť ďaleko od nás, vbehla do lesa. O chvíľu sa vrátila k nám.  

Jenny je dobrá a verná fenka. Keby nebola odváţna a múdra, boli by nás kravy 

a býky udupali. Zachránila nám ţivot. Hoci je uţ dosť stará, mám ju stále rovnako rada. 

 

Ester Dudová, 3.A 

Mimi, Líza a Popoluška. 

V jednej dedinke ţili dve kamarátky Mimi a Líza. Raz sa rozhodli, ţe pôjdu 

kempovať do lesa. A tam našli chalúpku v ktorej bývala macocha, jej dve dcéry  

a Popoluška. Počuli z chalúpky macochu so svojimi dcérami ako Popoluške hovoria: „A 

toto všetko upraceš, kým sa nevrátime z bálu. A ak to neupraceš, tak si ma neţelaj!“ Mimi 

a Líza to všetko videli a rozhodli sa, ţe Popoluške pomôţu. Tá sa veľmi potešila, ţe má 

takých pomocníkov. A tak spolu všetko upratali  a Popoluška mohla ísť na bál. Mimi 

a Líza sa vrátili domov spokojné, ţe urobili dobrý skutok.                              A. Kéryová, 3.A 

 



O čom snívame, po čom túžime v 4.A 

Ja túţim po tom, aby sa čo najrýchlejšie vynašiel liek na KORONAVÍRUS. Aby som 

mohol ísť za kamošmi, rodinou a do školy. Túţim ešte aj mať FORD MUSTANG GT 

2017, lebo sa mi to auto páči. A posledné po čom túţim je, ţe chcem ísť do Pardubíc, lebo 

sú tam youtuberi.                                                                                                     V. Ďubašík 

 Som Joţko, chodím do 4. triedy. Veľmi túţim po hernom volante na počítač, volá sa 

Hennry. Chcel by som ho preto, aby som sa naučil šoférovať. Keď budem veľký, chcem 

byť počítačový technik , aby som všetko zvládal. Dúfam ţe sa mi to podarí.             J. Šimala 

Chcel by som, aby bol vo svete pokoj. Aby neboli ţiadne choroby a aby sa mali ľudia 

radi. Aby moji rodičia a starí rodičia nikdy neumreli a boli tu vţdy, keď ich budem 

potrebovať. Aby som skončil školu a našiel si dobrú prácu. Chcel by som, aby som sa 

ničoho nebál a nemusel som ţiť v strachu, ako teraz pre koronavírus. Je to váţne 

ochorenie, ktoré všetkých zaskočilo. Je mi smutno, ţe nemôţem ísť von za kamarátmi, ani 

do školy, ani do kostola. Musím si stále umývať ruky. Dúfam, ţe to čoskoro skončí a ja 

budem môcť chodiť vonku. Prajem si preto zdravie pre celú rodinu.                        N. Kubík   

Chcela by som mať izbového psíka. Babička mi sľúbila, ţe keď budem mať na 

vysvedčení samé jednotky, tak mi ho kúpi. Budem sa o neho starať. Kaţdý deň ho budem 

chodiť venčiť. Ešte neviem ako sa bude volať, rozmýšľala som nad menom Mašlička , 

Vlnka alebo Beny. To ešte uvidím, aké meno  mu najviac pristane. Snívam aj o tom, ako 

sa zasa budem stretávať s kamarátkami a budem chodiť na výlety.                   A.Kumorová                            

Kôň je moje obľúbené zviera, lebo je rýchly a pekný. Chcela by som na ňom jazdiť a 

starať sa o neho. Predstavujem si veľkého bieleho koňa. Bude mať dlhú hrivu, lebo mu 

chcem pliesť vrkoče . No má to aj nejaké nevýhody . Budem musieť skoro vstávať, aby 

som mu vykydala hnoj . Ale aj tak dúfam, ţe ho jedného dňa dostanem  alebo si ho kúpim, 

keď budem  veľká .                                                                                                                EllaDudová                       

 Ja snívam o tom, ţe budem mať vlastného koňa. Dúfam ţe sa mi to niekedy splní. 

Ak áno, budem rada. Túţim po vlastnej izbe, ktorá sa mi uţ začala robiť. A ešte chcem, 

aby bolo všetko tak, ako predtým. Aby sme mohli chodiť do školy, do kostola a mohli sa 

stretávať. Najväčšou mojou túţbou je, aby sme boli všetci zdraví.                    M.Lieskovská                                  

 

 

 



                                                    Štvrtácke rozprávky      

  Tri princezné a princ 

         Kde bolo tam bolo, za siedmimi dolami a siedmimi vrchmi bol raz jeden kráľ, 

ktorý mal tri dcéry. Volali sa  Dorota, Tamara a Katarína. 

        Dorota a Tamara boli namyslené, iba posledná najmladšia bola jediná skromná a 

bola aj najkrajšia zo všetkých. Jedného dňa prišiel princ. Začali sa prechádzať a vtom 

prišiel sedemhlavý drak,  schmatol namyslené princezné a odniesol si ich do svojej 

jaskyne  a týral ich tam. Najmladšia princezná Katarína s princom ich chceli zachrániť, ale 

drak stráţil bránu. Princ zabavil draka a chceli vyslobodiť princezné, ale cez draka sa 

nedalo prejsť, tak princ schmatol čarovný meč a bojoval s drakom.  Princezná zatiaľ išla 

vyslobodiť svoje sestry, ale ony to nevedeli oceniť, tak Katarínu sotili do jaskyne a zavreli 

ju tam.  Princ draka porazil a potom vyslobodil Katarínu a Tamaru a Dorotu zoţral drak. 

 Katarína mala svadbu s princom a ţili šťastne aţ do smrti.                              Ella Dudová                                                                                                                 

 

O kráľovi a troch dcérach 

    Kde bolo tam bolo, za siedmimi horami bolo jedno kráľovstvo, kde ţil jeden 

bohatý kráľ, ktorý mal tri dcéry. Raz išiel po tovar, a tak sa ich opýtal, čo im má zo sveta 

priniesť. Dve povedali, ţe im má doniesť drahé šaty a zlato. Tá tretia povedala, ţe tri ruţe 

na jednej stopke.  

    Kráľ pochodil zámorské krajiny, no nenašiel tri ruţe. Strhla sa veľká búrka a  loď 

stroskotala. Ako blúdil po stroskotanom ostrove, uvidel trojruţu. Keď ruţu odtrhol, počul 

strašný rev. Otočil sa  a pred sebou vidí veľkého medveďa. Medveď ho chcel zjesť, ale 

keď počul, na čo chcel trojruţu, tak ho pustil. Sľúbil mu, ţe mu do týţdňa dovedie dcéru 

za ţenu. Dcéra išla bez váhania. Medveď sa  o ňu staral. 

      Raz sa medveď stratil a  našla ho leţať pri trojruţi. Keď ho pobozkala, medveď sa 

premenil na   princa. Ţili šťastne aţ do konca ţivota.                                               J. Kratoň 

                                                                                                   

Čarodejnica Amélia  

      Kde bolo, tam bolo, v lese ţiarivých smrekov, bývali 3 víly.  Kamaráti Líra, Lina 

a Vilo. V jednu letnú noc sa čarodejnica Amélia prikradla do hríbikového domu víly Liny 

a uniesla ju do svojho tekvicového domu, pretoţe len vília sila ju dokázala nechať navţdy 

mladú. Spolu s Linou tam bolo uväznených ďalších 7 víl. Keď sa to dozvedeli Vilo a Líra, 

beţali ju vyslobodiť. V kúzelnom smreku mali ukryté čarovné zrkadlo, ktorým dokázali 

Améliu poraziť. Vo chvíli, keď Amélia končila zaklínadlo, prišli Vilo a Líra. Otočili 

zrkadlo na čarodejnicu a tá sa premenila na veľký smrek.  

       Všetkých vyslobodili a na smreku zazvonil zvonec a rozprávky je koniec.  

                                                                                                                           J. Šimala  

 



Kríž v Čimhovej 

Za horami za dolami, 

 ukrýva sa Čimhová. 

 Báseň o tomto kríţi, 

 všetky iné prekonáva.  

Za vďaku, ţe mor preţili,  

tento kríţ postavili.  

Bolo to  veľkorysé gesto, 

 o tom vie kaţdý isto.  

                         Ella. Dudová 
 

Báseň o Liesku 

21 decembra 1899 bol Liesek 

napojený na železničnú trať 

Kraľovany – Suchá Hora. 

Bolo to dávno,  

120  rokov tomu veru,                                                                                                                         

keď za humnami                                                                                                                                        

videli ľudia stúpať paru.  

Tiahla sa tam ţelezničná trať                                                                                                                                      

a po nej pomaly stúpal vlak.                                                                                                                     

Kývali mu Ďuro, Katka, Dora,  

keď viezol ľudí na trati  

Kráľovany – Suchá Hora . 

Dnes tu uţ vlaky nevídať,  

namiesto ţeleznice je tu 

cyklotrať.              A. Kumorová                                                        

 

Kostol sv. Imricha 

V kaţdej obci stojí Svätý kostol Boţí. 

 A v tej našej Čimhovej,  

stojí kostol Imrichovi. 

 Pri kostole cintorín,  

v ktorom leţí Boţí syn.  

Vnútri je to veľmi pekné,  

nad hlavou sú kresby sväté.  

A okolo kostola svieti pekná ozdoba.  

To je ten svätý Kríţ ,  

pri ktorom sa vţdy zastavíš. 

                                                         J. Šimala 

Kazan a víla 

      V ďalekom  kráľovstve  ţil  jeden princ, ktorého  zlá  víla  zakliala  do  podoby  

psa. Premeniť  na  človeka  sa mal aţ  vtedy, keď  ho  bude  mať  niekto  veľmi rád.  

       Psík  sa  túlal  po záhradách a nemal  meno, tak ho nazvali  Kazan. Všetci si ho 

obľúbili, najmä  záhradníkova  dcéra  Safíra. Tá mu  povedala, ţe sa oňho bude starať  a ţe 

ho má  veľmi rada. Psík sa zrazu zmenil na človeka.  

      Bola svadba, ktorá  trvala  7 dní a 7 nocí. Princ odviedol princeznú  na svoj  

zámok  a ţili šťastne,  aţ kým  nezomreli.                                                         M. Lieskovská  

                                                                                                                                        

                                                           Naše dediny a ich dejiny    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drevený kostol v Čimhovej 

Bol raz jeden poľský pán 

a volal sa Sczechowic Ján. 

Z Ratulowa pochádzal 

a za kňaza študoval. 

Kúsok role v Čimhovej on mal, 

a tak dal na nej v roku 1653 

 postaviť drevený chrám. 

Z okolitých dedín sa tam ľudia 

schádzali 

a spoločne o úrodu Pána Boha 

prosili.                          V. Ďubašík 

 



Hádanky o stromoch v krížovke s tajničkou na vybrané slovo 

 

 1.              

 2.              

 3.              

 4.              

 5.              

 6.              

1.  Pod mojou korunou sa neuchránite ani pred slnkom, ani pred daţďom. Pod 

riedkym lístím premoknete do nitky. Moje plody sa podobajú zrnkovej káve. Kto som? 

2.  Rastiem pozdĺţ ciest. Som taký vysoký, ţe prečnievam cez všetky stromy.   

Poskytujem ubytovanie nezbedným vrabčiakom. Kto som? 

3.  Vôni môjho kvetu sa ţiadna iná vôňa nevyrovná. Priťahuje včielky zo široka - 

ďaleka. Z mojej šťavy vyrobia chutný med. Ako sa volám?  

4.  Rastiem v ovocných sadoch v teplejších oblastiach. Moje plody majú veľkú kôstku 

a chlpatý povrch. Kto som? 

5.  Z mojich plodov si zhotovujete rozličné figúrky. Mám veľké zloţené listy.  Kto 

som? 

6.  Nachádzam sa v teplejších oblastiach. Moje plody, ktoré majú zelený povrch a 

tvrdú škrupinu, padajú na zem v jeseni. Mamička z nich upečie chutný koláč. Som . . . 

Očísluj obrázky podľa odpovedí v krížovke. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   



Vianočné pečenie 

Zamatová roláda  

Suroviny:  

Cesto:  6ks vajec, 5 PL krupicového cukru, 

1PL polohrubej múky, 2,5 PL kakaa, 1 ČL 

sódy bikarbóny 

Plnka: 2dcl mlieka, 1 ks ţĺtok, 3 PL 

polohrubej múky, 250g masla, 2 bal. 

vanilkového cukru, 4 PL práškového cukru, 2 

PL kakaa 

Postup: 

Z bielkov vyšľaháme tuhý sneh a postupne 

doň pridávame kryštálový cukor. Poriadne do tuha vyšľaháme a po jednom zašľahávame 

ţĺtky. Nakoniec pridáme zmiešanú múku, kakao a sódu bikarbónu a zľahka dobre 

zamiešame. Cesto vylejeme na plech vyloţený papierom na pečenie a dáme upiecť do 

vyhriatej rúry na 200 °C po dobu asi 10 minút. 

Na upečené cesto si poloţíme navlhčenú utierku a cesto prevrátime na pracovnú dosku. Z 

cesta stiahneme papier na pečenie a s utierkou stočíme do rolky. Rolku necháme asi 10 

minút na chladnom mieste vychladiť, a potom môţme cesto roztočiť. 

Plnka: Z mlieka, múky a ţĺtka uvaríme hustú kašu. Pri izbovej teplote za občasného 

miešania necháme vychladnúť. Zmäknuté maslo vyšľaháme do peny a zašľaháme ho 

postupne do kaše a vyšľaháme na hladký krém. 

Krém rozdelíme na polovicu do dvoch misiek. Do jednej pridáme vanilkový cukor, 

zašľaháme. Do druhej pridáme 4 PL práškového cukru a kakao a dobre zašľaháme. 

Na roztočený plát najprv natrieme svetlú plnku a na ňu natrieme tmavú. Stočíme do rolády 

a dáme stuhnúť do chladničky na niekoľko hodín. Potom polejeme čokoládovou polevou a 

keď poleva stuhne pokrájame. 

 

Domáce „kakaové rezy“ 

Suroviny: 1 ks maslo, 2 PL kakao, 1 balíček Zlatý klas, 

100 g práškový cukor, 100 ml mlieka,   100 g čokoláda 

na varenie, 1 balíček tortové oplátky 

Postup:  

Všetky ingrediencie dáme do hrnca spolu rozpustiť a 

chvíľu varíme, kým sa nám všetko nespojí a nezhustne.  

Potom ešte teplý krém nanesieme na oplátky. 

Zaťaţíme a uloţíme do chladu - ideálne cez noc. 

 

Vydáva : Základná škola s materskou  školou Čimhová 

Redakčná rada :  Mgr. M. Dreveňáková, Mgr. J. Dudová, Mgr. L. Števuliaková M.Lieskovská  
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Časopis a všeličo iné si môţete pozrieť aj na www.zscimhova.edupage.org 
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