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 Opäť prišiel čas, na ktorý sme čakali celý 

dlhý rok - Vianoce. Vzduch vonia koledami 

a sladkou vôňou koláčikov. Všade vládne čulý 

ruch a radostné očakávanie. Snažíme sa nájsť 

všetko to, čím urobíme radosť blízkym 

i priateľom. Zvyk obdarovať niekoho, je v nás 

hlboko zakorenený, ukrýva i pocit spolupatrič-

nosti voči iným. Spomíname si na rodinu, navštevujeme sa viac, ako inokedy. Ús-

mevy rozdávame i prijímame, radosť z pocitu, že sme v kruhu svojich najbližších, je 

tým najväčším, hoci nehmotným darčekom. 

Deti sa hádam tešia najviac, všetko prežívajú s neskutočnou detskou vášňou. 

Pomáhajú mamám s prípravami a rátajú čokoládky z adventného kalendára. I my 

všetci ľudia, tak ako deti, zabúdame na všetko zlé, vidíme len radosť, máme hlavy 

plné smelých plánov, aký budeme, čo zmeníme. 

Stromček so svojimi rozžiarenými sviečkami uzatvára slávnostný okamih. Ve-

čer pri prestretom stole, keď zaznejú tóny piesne Tichá noc, naplno prepukne sláv-

nosť ľudských sŕdc a Vianoc. 

 

Saška Vyšná VIII.A 

Vianoce 



Trochu vianočne ... 

Bol vianočný večer. Veľmi som sa tešila, kedy si moji rodičia a sestra rozbalia darčeky, 

ktoré som im kúpila a vyrobila. Hlavne som sa tešila na sestrinu reakciu, pretože som si z nej 

chcela urobiť menšiu srandu. Zabalila som fixku asi do 20-tich vrstiev vianočného papiera :D  

 Povedala som jej: „ A rozbaľuj to pomaly, aby si to nezničila!“ Chcela som sa zasmiať, 

ale vydržala som to. Keď začala rozbaľovať a bola už skoro na konci, nevydržala som to 

a začala som sa smiať. Keď už mala v ruke iba fixku, všetci sme sa začali smiať. Potom sme sa 

rozprávali, zabávali a neskôr sme šťastní zaspali. 

           Viktória Kernová, VII.A 

 

 Jeden zasnežený deň, bolo to deň pred Vianocami, Peťko a Martinko prestali veriť na 

Ježiška. Boli presvedčený, že vždy, keď rodičia odišli od stola, tak dali darčeky pod stromček 

oni. Ráno na Štedrý deň našli maminu ako varila večeru. Peťko a Maťko boli veľmi hladní, ale 

mamina im nechcela dať jesť, aby uvideli zlaté prasiatko. Tak sa teda išli vonku hrať. Tesne 

pred večerou ich mamina zavolala dnu. Zistila, že Peťko a Maťko prestali veriť na Ježiška. Ma-

mina zavolala otcovi, aby keď príde domov, dal pod stromček darčeky. Mamina chcela Mať-

kovi a Peťkovi dokázať, že Ježiško existuje, a tak išla s nimi von, aby to ocino stihol. Keď sa 

vrátili dnu, darčeky tam už boli. Chlapci znova uverili v Ježiška a všetko bolo zase v poriadku. 

Rodina sa navečerala, rozbalili si darčeky a išli spať. 

            Anonym 

 

 Vianoce slávime každý rok. Na Vianoce sa ľudia tešia, pretože sa stretne rodina. Hlavne 

malé deti sa tešia na Ježiška, čo im donesie darčeky, ale Ježiško darčeky nenosí. Nosia ich ro-

dičia. Na Vianoce sa ľudia pripravujú, upratujú, varia, nakupujú a vyrábajú darčeky. Ale naj-

hlavnejšie na Vianociach je, že sa stretne rodina. 

            Anonym 

 

 Ráno som sa zobudil. Prvýkrát za túto zimu snežilo a to akurát na Štedrý deň. Rodičia 

mi povedali, aby som šiel za mojím strýkom Mišom zahrať si s ním hockeyball, a tak som šiel. 

Bola sranda a užili sme si to. Starká nám u strýka navarila obed. Ku strýkovi po mňa prišli 

moji kamaráti Samo a Damián a išiel som s nimi. Guľovali sme sa, sánkovali a stavali bunker. 

Prešli dve hodiny a museli sme ísť domov. Keď som prišiel domov, už tam bola moja rodina. 

Upravil som sa a išli sme večerať. Zrazu zazvonil zvonček, čo znamenalo, že ideme rozbaľovať 

darčeky. Bol to môj najlepší Štedrý deň v živote. 

            Michal Šmíd, VII.A 



Futbal je hra a hrať by sa mal 

človek pre radosť! 

V utorok, 11. decembra 2018, sa uskutočnil 8. roč-

ník vianočnej akadémie MFK Tatran. Na tejto ak-

cii, tak ako každoročne, boli vyhodnotení najlep-

ší hráči v jednotlivých kategóriách.  Vianočnú 

akadémiu spestrili  vystúpenia  žiakov  našej ško-

ly a piesne Martina Haricha.  

Ani tento rok  sa nevynechal dobrý zvyk – po-

môcť niekomu, kto našu pomoc veľmi potrebuje. 

Vyzbieraná suma - 711 eur, ako pevne dúfame, potešila Dominiku Gerecovú, ktorá by veľmi rada 

hrala futbal, ale jej telo jej to nedovolí. Pevne veríme, že jej to pomôže. A teraz už najlepší 

z najlepších v jednotlivých kategóriách: 

 

U7 - Samuel Bagi   U13 - Samuel Bohunčák 

U8 - Kristián Callo   U14 - Jakub Zemko 

U9 - Samuel Kello   U15 - Samuel Dubovský 

U10 - Tadeáš Szucs   U17 - Martin Adzima 

U11 - Tomáš Válek   U19 - Kristián Múdry 

  Ženy - Patrícia Križková 

   

  Muži (A družstvo): 1. Tomáš Staš 

      2. Dragan Andríč 

      3.  Richard Bartoš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víťazom srdečne gratulujeme a tešíme sa na stretnutie opäť o rok! 



       Noc v škole 

 
 Škola a spánok? Netradičná dvojica. No dňa 16.11.2018 táto výnimka prilákala žiakov 2., 3. a 4. 
ročníka o niečo viac ako po iné dni. So zapadajúcim slnkom škola opäť otvorila svoju bránu a priví-
tala večerných hostí. Všetci sa tešili na večer plný zážitkov a zábavy. Tí menší s veľkým očakáva-
ním, tí starší s predchádzajúcim poznaním. Putovanie "Z rozprávky do rozprávky" a odhaľovanie 
tajomstiev každej komnaty, trénovanie odvahy či šifrované odkazy, kreatívne tvorenie a veľa ďal-
ších zaujímavých aktivít pripravili pani učiteľky a pani vychovávateľky pre všetkých, ktorí sa chceli 
zabávať. Unavení a spokojní pátrači sa nakoniec ukryli do svojich spacákov a ponorili do ríše snov.  
Veríme, že úsmevy detí pri odchode znamenali len spokojnosť a radosť z dobrovoľne prežitých ho-
dín v škole. 
 Zároveň sa týmto chceme poďakovať aj ochotným mamičkám, ktoré pomohli s prípravou, či 
už v jedálni, alebo domácimi dobrotami. 
 

 

 

 



Aktivity deviatakov 
 
PROTIDROGOVÝ VLAK 
 Naše dojmy z protidrogového vlaku boli len pozitívne. Najprv sme si však 
mysleli, že to bude nezáživná prednáška ako každá iná. Keď sme vošli do vlaku, 
zistili sme, že sa mýlime. Vlak pôsobil desivo. V jednotlivých vagónoch sme prie-
bežne pozerali film natočený podľa skutočnej udalosti. Po každej časti sa plátno 
zodvihlo a ocitli sme sa na mieste, kde sa posledná scéna odohrávala. Cítili sme sa 
presne ako na mieste činu. Počas prehliadky vlaku sme vypĺňali dotazníky, podľa 
ktorých budú vyrobené štatistiky. Odchádzali sme s rozporuplnými pocitmi, šo-
kovaní a otrasení. Určite by sme sa radi zúčastnili aj na ďalších podobných ak-
ciách. 
 
 
BURZA STREDNÝCH ŠKOL 
 Veľa z nás išlo na burzu škôl v nádeji, že si vyberie strednú školu. Väčšine z 
nás sa to aj podarilo. Prezentovali sa tu školy nielen z nášho mesta, ale aj z okolia. 
Každá škola si pre nás pripravila prezentáciu a každá bola niečím zaujímavá. Ho-
telová akadémia si pripravila palacinky, ktoré sme mohli ochutnať. Pedagogická 
škola z Levoče rozdávala balóny. Boli tam školy, o ktorých sme nikdy nepočuli, 
napr. Španielske gymnázium z Trstenej, ale boli tam aj školy, ktoré sme poznali a 
mali o ne už dlhšie záujem, napríklad Hodžovo gymnázium. Burza stredných škôl 
naplnila svoj zámer a pomohla nám pri výbere stredných škôl. 
        
                                                                                              Zuzka, Terka a Maťka IX. B 
 



Zimné krížovky - v každej krížovke sa ukrýva 1 športová potreba. Vylúšti každú krížovku a 

napíš, pri ktorom športe ich potrebuješ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

1. predmet na písanie 

2. horná končatina  

3. vec na šitie   

4. trávnatý porast  

5. domček pre psa  

6. dopravný prostriedok 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

              

              

              

              

1. útvar okrúhleho tvaru   

2. veľká rozprávková bytosť  

3. okraje obrazov    

4. úlomok zo skla     

5. slučka na lane    

6. ligot      

7. nestačí mi jeden, prosím si ....... dva 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
              

              

             

            

           

          

         

        

1. krátka veta, v ktorej treba niečo uhádnuť 

2. obloženie niečoho   

3. patrí k hovädziemu dobytku 

4. záhradné ovocie s chĺpkami 

5. otvor v zemi    

6. ..... sa najem, pôjdem von 

7. prvé 2 písmená abecedy 

 2.   5.   

1.   3. 4.   6. 7. 

              

              

              

             

            

          

1. skry!    

2. nad kmeňom stromu je ........ 

3. opak večera   

4. pri ceste stojí dopravná ........ 

5. ovocie modro - fialovej farby 

6. zrak    

7. posledný deň v týždni 

 Pomenuj obrázky - druhy športu: 

            

            

            

            



    Zo života žiaka 
 Volám sa Alojz Koliesko a som (už konečne) žiakom ôsmej 

triedy. 

Znie to hrdo, ale dosť som sa aj nadrel, kým som sa doplazil do 

tohto vysokého levelu. V istej etape, presnejšie v šiestom ročníku, 

bola moja cesta kľukatejšia a dlhšia, lebo som si ho zopakoval dva-

krát. Ale to nič, veď  sa hovorí, že opakovanie je matka múdrosti. 

Ako som tušil, učitelia opäť zaujali voči nám, žiakom, prudkú pol-

ročnú ofenzívu, presnejšie, plánovaný a cielený útok na naše vedo-

mosti. Nástrahy, v podobe dlhších či kratších písomiek nám hrozi-

li každým dňom. Nebol by to problém, lenže ja som sa neučil a tak 

som musel konečne nájsť riešenie. 

 Geniálny nápad sa prejavil, keď som zistil, že ma baví písa-

nie. Nie, nič tvorivé, len som prepisoval fakty. Denne som venoval 

spústu času prepisovaniu príkladov na malé miniťaháky - občas 

som si našiel chybu, tak som si to doma pre istotu i znova všetko 

prepočítal. Zo slovenčiny, z literatúry som nezabudol papierovo 

spracovať žiadneho autora, ukážku, či vetnú skladbu. Dôslednosť 

sa stala mojím tretím menom. Mama až tak žiarila šťastím, koľko 

času trávim  nad zošitmi a knihami. Mala klamný dojem, že sa 

učím s ceruzou v ruke. Úbožiatko, netušila moje ťahácke spisova-

teľské sklony. 

 Bol som vyzbrojený, nadupaný odvahou. Keď však začala 

učiteľka rozdávať zadania úloh zo slovenčiny, zdúpnel som hrô-

zou. Všetka moja práca, moje knižne upravené, farebne spracova-

né ťaháky na mieru, zostali doma! Pot mi stekal z čela, kropil 

užasnutú tvár, keď sa zrazu malý zázrak stal. Pomaly, sústredene 

som sa zahľadel na otázky a ruka pevne a rozvážne značila odpo-

vede, ani som nezaváhal. Dodnes to nechápem. Zvládol som ten - 

podľa spolužiakov strašne ťažký test - na jednotku. A to som sa, 

prosím pekne, ani neučil, len som si vyrábal pomôcky. Škoda, že 

som ich nevyužil, toľko som sa na nich narobil, ako kôň. Ak bu-

dem vo finančnej kríze, hodím ich na Bazoš, niekomu možno za-

chránia krk, mne vylepšia vreckové. Alebo že by to šlo i bez ťahá-

kov? 



Hlášky, ktoré zazneli v triede VII.A 

 Vedeli ste, že Adam s Evou počali DINOSAURA a  z dinosaura sa VYLIAHOL PŠTROS 

a zo pštrosa kura. (na hodine dejepisu) 

 V 9. storočí bola medzi liturgické jazyky zaradená aj MOZAIKA. (na  hodine dejepisu) 

 Vo Francúzsku sa nachádza pohorie PARÍŽ. (na hodine geografie) 

 Na Apeninskom polostrove sa nachádza pohorie PYRENEJE. (na hodine geografie) 

 Definícia metafory: niečo dlhé, čomu nerozumiem. (pred literatúrou) 

 Vzduch sa skladá z FOTOSYNTÉZY. (na hodine chémie) 

 

Hlášky iných tried: 

 Včely opeRujú kvety (biológia) 

 Hospodársky významný vták je LASTOVIČKA, jej samec je OROL (biológia) 

 Významný cicavec, z ktorého získavame masť je... BOBOR, TUČNIAK (biológia) 

 Čo to je ovocie? (biológia) 

 Odpoveď: Je chovné zviera, ktoré chováme pre mäso, mlieko, vlnu. 

 Ďalšia odpoveď: Sladká skupina potravín.  

 Napíš nežiaduceho živočícha v domácnosti a ako nám škodí. (biológia) 

 Odpoveď: Býk - mohol by nás zabiť. 

 Ďalšia odpoveď: Potkan - vyžiera nás. 

 Napíš zdomácneného živočícha u nás: pes, mačka, TULEŇ 

 Obličky filtrujú telo a produkujú voľnosť. (biológia) 

 Vysvetli pojem reflex: 

 Odpoveď: Mozog vyvolá reflexy, keď ťa niekto buchne. 

 Iná odpoveď: Keď ma buchnú dvere, signál prejde do mozgu. Ten prikáže buchnúť 

 dvere na  odplatu :D 

 Ďalšia odpoveď: reflex je oddych 

 Odpoveď: Že dakto dakomu vpáli ta on mu to vráti... 

 Aká látka je vylučovaná dýchacou sústavou? (správna odpoveď je oxid uhličitý) 

 Odpoveď žiaka: grg. 

 Pod medzimozgom je uložené ucho a sluch 

 



       Básnické okienko 

    

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vianočný čas 

Nastal čas vianočných sviatkov  

a Ježiško už naháňa svojich škriatkov. 

Zdobíme si stromčeky 

a rozsvietime aj naše domčeky. 

Vianočná večera  rozvoniava, 

škvŕka mi v bruchu už od rána. 

Ježiško už v saniach sedí, 

príde aj k nám? Kedy, len kedy? 

Dočkať sa  už nevieme, 

čo si pod stromčekom nájdeme. 

Rodina už celá prišla, 

pri dobrej večeri sa zišla. 

Vianoce sú lásky čas, 

o rok ku nám prídu zas. 

Barbora Moníková , Diana Hollá VII.A 

Vianočná básnička 

Vianoce sa blížia, 

čas sviatkov sa začína. 

Rodiny spolu trávia viac času, 

tešia sa na prekvapenia. 

Na spoločné chvíle strávené spolu. 

Na stromček ozdoby dávame, 

všetko pripravujeme. 

Spoločne všetko robíme, 

nikto nikoho nezradí, 

veď Vianoce znamenajú, 

čas strávený oddychom. 

Láskou a s rodinou. 

Viktória Kernová, Natália Čonková VII.A 

Nastáva Vianoc čas 

Zvoní, zvoní zvonček, 

vianočných ozdôb plný stromček. 

K stolu príde rodina, 

Ježiško pritom nič nestíha. 

Vianoce - krásny  sviatok tu je, 

Ježiško z póla štartuje. 

Chvíle s rodinou nádherné sú, 

soby už darčeky nesú. 

Večera pri stole rozvoniava, 

na soboch zvončeky zvonia. 

Cez Vianoce nikto sám nebude, 

to nám Ježiško sľubuje. 

  Michal Teniak VII.A 



       Básnické okienko 

    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zle naplánované Vianoce 

Čo sa to deje? 

Zle parkujeme, 

prišli pokutu ti dať. 

Bez peňazí domov sme šli, 

pri stole sme sa zišli. 

S plnými bruchami, 

darčeky sme otvárali. 

Ocko dostal trenky a... 

mamka dve fenky. 

Katarína Tkáčová VII.A 

Vianoce sú za rohom 

Krásny sviatok prišiel zas, 

darčeky znova potešia nás. 

Nemajme smutné pohľady, 

nech nás nič netrápi. 

Pri sviatočnom stole 

všetko trápenie sa stratí 

Adam Ilavský, Andrej Krajči VII.A 



Vianočná výzdoba 

 Žiaci našej triedy sa zhodli na tom, že Vianoce sa blížia a treba vyzdobiť našu triedu. Dohod-

li sme sa na tom, že výzdobou prekvapíme našu triednu pani učiteľku. Nebolo to až také ťažké 

ako sme si mysleli a spoločnými silami sme to zvládli. Každý sa snažil robiť niečo iné, a tak sa 

v triede objavovali nejedny cencúle a vločky. Pri práci sme kútikom oka pozorovali zasneženú prí-

rodu. Výsledok bol nádherný. Výzdoba sa páčila nielen nám, ale aj našim pani učiteľkám a našim 

rodičom, ktorí práve v ten deň prišli na rodičko, ktorého sa my žiaci vždy tak obávame. Odvtedy 

je naša trieda útulnejšia a my sa v nej lepšie cítime. 

           Lili Rudlová, Natália Čonková VII.A 

Ja a moje Vianoce 

 Môj Štedrý deň vyzerá asi takto: celé doobedie oddychujem a pomáham. Navečer idem do 

kostola. Keď sa z kostola vrátime, navečeriame sa. Pod obrus dávame bochník chleba a peniaze. 

Keď sa navečeriame, tak ideme k stromčeku a tam si rozbalíme darčeky. Vianoce trávime tak, 

ako asi každá slovenská rodina.        

             Sofia Smrtníková VII.A 

Moje Vianoce 

 Každé Vianoce som doma. Snažím sa kúpiť čo najviac darčekov (v zľavách na e-shope). 

Hrám sa s kamarátmi na počítači, poobede ideme do Východnej k rodine naobedovať sa a dať 

im darčeky. Prídeme domov, čakáme kým príde večer a na večeru ideme k starej mame. Tam sa 

najeme a rozbalíme si darčeky. Prídeme domov a pozeráme vianočné filmy. 



Snehová vločka 

      „V taký nádherný jesenný deň je škoda sedieť doma," povedala si Lucia. Vonku sa posledné dni ochladilo, 

preto nesmie chýbať šál, čiapka, rukavice a teplý kabát. Chladný vietor sa jej pohrával s vlasmi a potôčik hral 

posledné jesenné melódie. Aké nádherné, pomyslela si Lucia. Svet môže byť prekrásne miesto, tak prečo je 

v ňom toľko zla: zlí ľudia, nenávisť, hlad, vojna a veľa sĺz. S tokom jej myšlienok sa jemná jesenná melódia 

zmenila na mrazivo ľadovú. Vietor zozbieral ofarbené listy zo stromov hrozivým a zúrivým tempom. Slnečnú 

vládu vystriedal Mesiac. Nežné snehové vločky padali na holé konáre stromov. No medzi týmito snehovými 

tanečnicami bola jedna zradná. Zozbierala všetko zlé, na čo Lucia myslela a dopadla jej priamo na líce. Tak 

veľký nával zla Luciino dobré srdce nezvládlo.   

      Spadla na ľadovú zem. Prebudila ju až hrejivá radosť detskej duše. Malé dievčatko sa radovalo 

z postaveného snehuliaka. Dievčatko potešila malými snehovými vločkami. Ako sa to stalo?  

     To tá vločka - zakliala ju. Chcela sa napiť z potôčika, ktorý už hral zimné melódie. Z dlaní si urobila misku 

a nabrala vodu. Voda sa začala meniť na ľad. Skúšala to znova a znova. Zmrazila celý potok. Vydala sa 

k neďalekému jazeru napiť sa. Došla k brehu jazera, z dlaní si urobila misku rovnako ako pri potôčiku 

a chcela sa napiť. Voda v jej rukách opäť zamrzla. Postupne začalo mrznúť aj celé jazero.  

     Nešťastná sa túlala po lese. Zatúlala sa až k brehu  jednej  z riek. Už sa nepokúšala napiť. Nechcela ju 

zmraziť. Do fľaše vložila odkaz a hodila ju do rieky. Pri spojení fľaše s jej rukou sa na nej objavila námraza. 

Odkazy vo fľaši Lucia hádzala každý večer. 

Vo vianočný deň do rieky hodila poslednú fľašu. Keď ju hádzala do vody, neobjavila sa na nej námraza. Celý 

čas jej odkazy rieka roznášala celému svetu.  

Čo na odkazoch bolo? Lucia učila svet ako má byť láskavým miestom plným radosti a smiechu. Jej odkazy zo 

sveta vyhnali zlo. Luciin sen sa splnil, pretože sny sa plnia vždy. 

              Alena Vránska VIII.B 




