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Vianoce 

Vonku opäť sneţí, 

niekto sa na mňa jeţí. 

Aspoň v dome teplo je, 

Vonku nás vietor snehom 

zaveje. 

Jeţiško po roku prišiel zas 

k nám, 

darčekov veľa od neho mám . 

Z darčekov som nadšený, 

zvonček pekne zazvoní. 

K. Duda, 4. A  

 

 

 

 

Jeseň 

Silno fúka zimný vetrík, 

na jeseň sa tešil Petrík. 

Peter vytiahol šarkana, 

vietor bude fúkať do rána. 

Peter malé sily mal, 

vietor mu ho  za stromy 

zafúkal. 

P. M. Kubinčáková, 4. A 

 

 

Naša škola 

Joţko budí jeţka, 

ţe uţ jeseň máme tu, 

naša škola mešká, 

skrýva v sebe 

prázdnotu. 

Príde pani riaditeľka, 

plná škola zrazu je, 

kaţdá pani učiteľka 

zo srdca jej ďakuje. 

A. Duda, 4. A  

 



Milí čitatelia! 

Po krásnej, slnečnej a dlhej jeseni sme sa ocitli v čase adventu.  Deti 

túţobne očakávajú sneh a mráz,  aby sa mohli venovať zimným športom, ale 

najviac sa tešia na príchod Jeţiška.  Na nás všetkých dolieha, moţno vplyvom 

médií a obchodných reťazcov aj trochu predčasne, vianočná nálada.   Hľadáme 

vhodné darčeky pre blízkych, nakupujeme nové ozdoby na vianočný stromček, 

upratujeme,  pečieme, sme pohltení prípravami. Pokojné obdobie očakávania 

Vianoc sa mení na kolobeh zhonu a povinností.  Nezabúdajme však, ţe 

najdôleţitejšie a najkrajšie  vianočné dary sa nedajú kúpiť. Sú zdarma a môţe 

ich darovať kaţdý z nás. Dokáţme sa pozastaviť, porozmýšľať, nevystatujme sa 

bohatstvom majetku, ale bohatstvom ducha, lásky a porozumenia. Dokáţme sa 

poďakovať aj za tú najmenšiu pomoc. Tešme sa z kaţdého úprimného úsmevu, 

včas podanej ruky. Preţiarme Vianoce láskou, dobrým slovom, vzájomným 

porozumením a odpustením. Ak sa nám to podarí, čakajú nás najkrajšie Vianoce 

plné vzácnych chvíľ preţitých v kruhu najbliţších. 

  PS:  Nezabudnite si niečo z vianočnej nálady a načerpaných síl  nechať 

aj do nového roku 2019.                                                            Mgr. M.Dreveňáková 

Október v Šmolkove 

Mesiac október bol v triede Šmolkov plný zaujímavých aktivít a tém, z ktorých 

mali deti veľkú radosť. V téme Ovocie a zelenina si deti oprášili vedomosti 

o ovocí a zelenine, o práci v záhradke, ale i o práci maminky v kuchyni. Spolu 

s pani učiteľkou pripravili tvarohovo-reďkovkovú nátierku a jablkovo-mrkvový 

šalát, na ktorom si veľmi pochutili aj deti z malej triedy. Téme Práca na poli 

a v záhrade sa veľmi potešili hlavne chlapci, pretoţe si mohli do škôlky doniesť 

svoje obľúbené hračky- kombajny, traktory, balíkovače. No v triede sa nedali 

zahanbiť ani dievčatá, ktoré s pomocou pani učiteľky upiekli vynikajúci chlebík, 

ako od uja pekára. Tak sa zo Šmoklov na chvíľu stali pekári, ktorým to podľa 

mňa veľmi pristalo. Čo poviete vy?                                                           Mgr. J. Dudová                                                                                              

 

 

 

 

 



McDonald´s cup 

Písal sa deň 11.10.2018, keď nadišiel pre nás ten deň D – súťaţ vo 

futbale.  Spoločne s pani učiteľkou sme sa vybrali na autobusovú zastávku, kde 

sme počkali na autobus smerujúci do Trstenej, kde sa súťaţ McDonad’s cup 

konala. Z autobusovej stanice sme išli rovno na ihrisko, ktoré sa nachádza pri 

škole P. O. Hviezdoslava,  kde sa malo všetko odohrávať. So strachom,  ale aj  

adrenalínom sme išli sviţným krokom. Ako prvé sme išli do šatne, kde sme sa 

obliekli do dresov. Oblečení sme sa išli rozcvičiť do telocvične, keďţe vonku 

bolo sychravo. Po rozcvičke sme sa všetci presunuli na umelé ihrisko, na ktorom 

sme dostali inštrukcie a informácie o tom, ako sa bude hrať a kto bude hrať prvý 

zápas. My sme nastúpili hneď na prvý zápas  Čimhová vs. Hladovka. Rozbúchali 

sa nám srdiečka, ale s hrdosťou sme vstúpili na ihrisko. Zápas sa začal. Prvý gól 

dala Hladovka ale potom sme sa vzchopili a vrátili im ho. Zápas nakoniec 

skončil 4:3 v prospech Hladovky. Nevadí. Pani učiteľka nás aj tak pochválila. 

V hre pokračovali ďalšie druţstvá, na ktoré sme sa pozerali a zároveň ich aj 

povzbudzovali. Po skončení všetkých zápasov v našej skupine sa nám podarilo 

postúpiť a hrať zápas o postup na okresné kolo. Bohuţiaľ sa nám ho nepodarilo 

vyhrať, a tak sme sa spolu s Brezovicou delili o krásne 3. miesto. Takýto úspech 

sa nám podaril aj vďaka podpore pani učiteľky Kéryovej, ale aj vďaka nášmu 

„trénerovi“ ujovi Dudovi, ktorý nás prišiel na súťaţ podporiť. Odniesli sme si 

veľmi veľa skúseností a záţitkov a určite budeme mať na čo spomínať.                                                                                                                   

                                                                                                                             V. Šálková, 4. A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boj s lístím 

V dnešný deň lístie padá, 

babka mi do rúk hrable podá, 

Vnúčik uprac záhradu, 

zlepší ti to náladu. 

Nikdy som nebol zúfalejší, 

aj slimák je uţ rýchlejší. 

Nevadí, nesmiem to vzdať, 

s lístím predsa musím bojovať! 

Párkrát hrabnúť, na to mám, 

armádu zostaviť vymýšľam. 

Jedny hrable v pozore, 

čisto uţ mám na dvore. 

K. Duda, 4. A 

 

Báseň o jeseni 

Jeseň klope na dvere, 

Joţka šteklí páperie. 

Je to veľmi šteklivé, 

ale Joţko to preţije. 

 

Joţko skáče od radosti, 

preţíva deň veselosti. 

Je to veľmi milé, 

pre neho krásne chvíle. 

V. Šálková, 4.A 

 



Zaujímavosti ukryté vo vybraných slovách 

Vedeli ste? 

 B – V Španej doline pri Banskej Bystrici sa nachádza banícky orloj.  

M – Obec Mýto pod Ďumbierom má vo svojom erbe aj mešec s dukátmi 

symbolizujúci mýto, ktoré v minulosti vyberal mýtnik.  

P – Papyrus bol predchodca papiera. V minulosti sa naň zaznamenávalo písmo.  

R – Bryndza chráni naše telo pred rednutím kostí, kazením zubov a rakovinou 

hrubého čreva.  

S – Syseľ je na Slovensku je chránený a ţije tu na viac ako sto lokalitách. 

V – Vo Vysokých Tatrách ţije  asi 8 druhov obojţivelníkov, 3 druhy plazov, 

115 druhov vtákov a 42 druhov cicavcov  

Z – Platesa jazykovitá je ryba,. Ktorá má obidve oči na jednej strane hlavy.  

Máš pre nás aj ďalšie zaujímavosti? Napíš nám o nich na zs@zscimhova.edu.sk 

                                        

 ( spracovali štvrtáci, zdroj: PZ zo SJL pre 4. roč. a internet) 

 

Vybrané slová vo veršoch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doktorka sýkorka  

syna mala, 

ktorého syrom 

kŕmievala, 

aby mal silu a myseľ 

ako zapýrený syseľ. 

V. Šálková 

Na nohe je lýtko,  

na prášenie sitko. 

Ja som syseľ,  

ktorý teraz myslel.  

P. Maniak 

 

Sýkorka je dobrá 

doktorka.  

Keď do stromu rýpe, 

Lístie sa z neho sype. 

                      R. Duda 

 

Chytila som pílu 

a pouţila som silu. 

Retiazka sa sypala  

a do zeme rýpala. 

 B. Kendralová 

 

Syn má dobrú myseľ,  

šikovný je ako syseľ. 

Má on veľkú silu,  

keď zoberie do rúk pílu.  

L. Dudová 

 

Silák silnú činku má, 

mysľou on ju zdvíha. 

Bol na seba veľmi pyšný. 

Sýkorka sa zapýrila,  

krídla si však popílila, 

ešteţe je doktorka.  

P. M. Kubinčáková 

 

 

mailto:zs@zscimhova.edu.sk


Hravé hodiny čítania 

 Čítanie v 3. ročníku si spestrujeme rôznymi divadielkami, kde si ţiaci 

zdokonaľujú dramatické zručnosti. Spoločne si čítame texty a potom ţiaci 

pracujú v skupinách. Nastáva divadelná predpríprava. Pripravujú si rekvizity, 

postavičky na špajdliach, maňušky, alebo pantomimické výstupy. Keď sú 

hotoví, divadelné predstavenie sa začína.  Záver spestria zábavnými úlohami. 

Všetci pracujú ako včeličky. Navzájom sú pozorní a tichučkí ani myšky. Snahu 

a tvorivosť vedia milo potešiť silným potleskom. Vystúpenie sa im veľmi páči 

a zakaţdým sa tešia na nové.                                                Mgr. Lýdia Števuliaková 

 

 

 

Tvorba tretiackych básničiek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alţbeta PajunkováNikola Gočalová 

Marek Šálka 

 

Prišla k nám jeseň,  Naša mliekareň  Videla som dnes včelí roj, 

pučili sme pieseň.  je taká malá lekáreň.  schovala som si nápoj. 

Narástlo nám zrno,  Daj si mlieko od kráv  Obliekla som si slovenský kroj, 

v sýpke ho je plno.  a rýchlo sa zotav!  beţala som v ňom ako stroj. 

Ja mám krásny kroj, 

na strome je včelí roj.       

  

 

Tatiana Gavlasová Nina Maniaková 

Rebeka Štoberová 

V jeseni mlátime zrno, Ahoj, jeleň!   Naša mačka robí mňau 

na zemi je jabĺk plno.  Beţ a neleň!   a susedov pes zasa hav. 

Aj jeleň paroţie stráca A teraz stoj!   V jeseni sa spolu hrali, 

a v škole nás čaká práca. Vystrelil náboj.  veselo sa naháňali. 

    Skry sa tam za seno,  Niekedy to bol aj boj, 

                                    Nezraň si koleno!  kaţdý má rád ten dvor svoj. 

 

     

 

Terezka Lieskovská     

Nikola Palugová 

 

Miriam M. Dudová

  

Doktorka ma ošetrila,  V lese jeleň pobehuje,        Blíţi sa jeseň, 

koleno mi uzdravila.  suché seno stále ţuje.         uţ vidím umyváreň. 

Poslala ma na cvičenia, Ešte radšej zrno má,         Umyjeme naše auto, 

napísala potvrdenia.  poľovník mu ho vţdy dá.         potom pôjdeme kopať zlato. 

               Zaplatím si letenku 

                                                                                a uţ letím na dovolenku. 

 

         

 

 

Nikola Gočalová Alžbeta Pajunková 

Marek Šálka 

Krava seno zje, 

mlieko nám prinesie. 

Miro mlieko vypije, 

kolenu bolesť odnesie. 

          Adrián Kozubjak 



Kytička pre starkých 

J. W. Goethe o starých ľuďoch raz povedal:„Krásni mladí ľudia sú hračkou 

prírody, ale krásni starí ľudia sú umelecké diela."  

Starkým uvili krásnu kytičku k ich sviatku aj naši ţiaci muzikálovým 

programom „Trojruţa“, a zároveň im vyslovili obdiv a úctu pekným slovom. 

Mám štyroch starých rodičov. Dvaja žijú v Hruštíne a dvaja v Liesku. 

Všetci sú na dôchodku, tak majú veľa času na mňa. Spolu sa hráme, pracujeme 

v záhradke a pozeráme telku. Mám ich rada.                              Alžbeta Pajunková 

                                                                                   

Nedávno bol v Liesku odpust a moji starí rodičia potrebovali pomoc, tak 

som im pomohla. Vyprážala som rezne – veľmi mi chutili. Potom prišli naši 

a pochválili ma. Rada si spomínam na prázdniny. Boli sme u deda a babinky. 

Babinka vypestovala slnečnice, ktoré boli trojmetrové. Urobili sme si aj fotku. 

Často sa tam stretávame s mojimi sesternicami a bratrancami. Vždy sa dobre 

zahráme. Babinka nám často robí palacinky.                                Rebeka Štoberová  

 

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas  

Uţ 13. rok sa konala celoslovenská súťaţ Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý 

vlas v recitovaní rozprávok od slovenských autorov v Drienčanoch. Podujatie je 

venované významnému slovenskému rozprávkarovi Pavlovi Emanuelovi 

Dobšinskému, ktorý na miestnej fare pôsobil od roku 1861 aţ do svojej smrti 

v roku 1885. Poslaním tejto súťaţe je viesť deti a mládeţ k hlbšiemu poznávaniu 

slovenských rozprávok, objavovať krásy umeleckého slova a tým aj rodnej reči, 

ale aj objavovať a starať sa o odborný rast recitátorských talentov. Tento rok sa 

podarilo zúčastniť Rebeke Štoberovej, ţiačke 3. A triedy s ukáţkou od Kristy 

Bendovej – Kde bolo, tam nebolo, bolo tak, že na svete nebolo písmeno „a“.   

  Na súťaţi bola dobrá atmosféra, porota bola príjemná. Ocenila dobré 

výkony recitátorov. Napriek tomu, ţe Rebeka nič nevyhrala, mala zo súťaţe 

dobrý dojem, pretoţe získala nové skúsenosti a dozvedela sa veľa zaujímavostí 

od spisovateľa P. Glocku, ktorý nás sprevádzal a ukázal faru Pavla Dobšinského, 

kostol, kde pôsobil a hrob, kde je pochovaný. Potom sme sa zúčastnili besedy so 

spisovateľkou Gabrielou Futovou. A na záver prišiel aj spisovateľ Daniel 

Hevier. Počas súťaţe nás rozveseľovali maskoti – Maťko a Kubko. Kaţdý si 

odniesol zaujímavú odmenu a tí najlepší aj diplomy.             Mgr. Lýdia Števuliaková 



Decembrové priania 

Príchodom decembra nielen dospeláci, ale aj všetky deti uţ rozmýšľajú 

o darčekoch. 

Prvý prichádza Mikuláš a ţiaci 2.A mali svoje sny, čo by tam chceli nájsť  

v topánke od Mikuláša – arašidy, kinder vajíčko, zásobu slýzov, čokoládu, 

ovocie, knihu, štipák, dţús, chrumky. Na oplátku by Mikulášovi dali do jeho 

topánky  

-  peniaze, aby mal za čo  kupovať darčeky  

- sane, lebo už má svoje staré 

- vodu, lebo bez nej sa nedá žiť 

- soby, aby rýchlejšie chodil    

Vianoce patria taktieţ medzi dni, ktoré sú plné očakávania. Deti sa tešia najviac 

na tieto vzácne veci: 

- pečieme medovníky 

- zdobíme stromček 

- celá rodina je po kope, príde aj dedo 

- jeme kapustnicu, šalát , ryby  

-ocko dáva kríţik na čelo kaţdému pri stole  

- na darčeky, lebo Jeţiško na nikoho nezabudne 

- spievame vianočné pesničky, ktoré sú najkrajšie 

                                                                                                                       

Druháci                        

Sú v nej samé okná,  

samé dvere, 

školák s taškou ráno  

k nej sa berie. 

ČO  JE  TO  ? 

Čo ceruzka napíše, 

ona odstráni. 

Kde s ňou prejdeš, 

zostane obraz 

zmazaný. 

ČO  JE  TO  ? 

 

Tenká palička,  

ktorá ma vlasy, 

spolu s farbou na 

výkrese 

spraví veľa krásy. 

ČO  JE  TO  ? 

 

 

guma, štetec, škola 



Prváci sa hrajú na pátračov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pátrame po písmenkách. 

Radi sa hráme. 

Vţdy dobrú náladu máme. 

Á  nikdy sa nehádame. 

Cibríme si mozočky. 

I maličké noţičky. 

 

Prváci sú síce malí, 

do roboty však veľmi smelí. 

Päť chlapcov a dievčat sedem, 

nezávidí si ani jeden. 

(namyslený nie je žiaden) 

Najradšej sa s legom hrajú, 

dievčatá si aj pískajú. 

S prírodou sú kamaráti, 

recyklujú, triedia smeti. 

Súťaţe, tie rady majú, 

STROM ŢIVOTA vyhrávajú. 

A vetičky vymýšľajú 

Svoje mená schovávajú. 

Peťko elektrizuje ťavu, ktorá 

obeduje. 

 

Čo darujú prváci Ježiškovi? 

Jeţiškovi darujem: 

perník, čokoládku, 

zlato, striebro, 

celý svet, 

Betlehem, padák, 

lampášik , premieňacie tričko 

motýlie krídla, Jeho matku- 

Máriu, seba. 

 

 

 

 

 



Maľovaná tajnička a osemsmerovka 

Vymaľuj tieto políčka: A3, C1, D4, D7, E9, E3, F7, F5, G6, H4, H8, I6, J6, A5, A9, B3, B7, 

C4, C5, C6, D1, D6, D11, E2, E5, E10, F2, F4, F9, G3, G4, G9, H6, I5, I7, A4, A7, A8, B2, 

B5, B9, B10, C3, C8, C10, D2, D8, D9, E1, E4, E7, E11, F6, G7, H5, B4, B8, C2, C7, C9, 

C11, D3, D5, D10, E6, E8, F3, F8, F10, G5, G8, H7  
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Najprv vyškrtaj všetky 

slová a potom daj do 

krúţku nevyškrtané               

 slová. Tie tvoria čítaním 

po riadkov tajničku.           

hruška, sneh, hrad, oheň, 

sud, dlaň, strom, mená, 

váha, žena, káva, osem, 

mak, slon, koza, morka, 

voda, veža, mesto, Jarko, 

maco, kvety, dom, teta, 

zmija, krok, tma, ozdoba, 

sto, dvere 

PRAJEM  TI: 

(Tajnička) 

 

 



 

                   V jednej krajine na Východe ţil pred dvetisíc rokmi mladý blázon. 

Ako kaţdý blázon sníval aj on o tom, ţe sa raz bude múdrym. Miloval hviezdy. 

Nikdy ho neunavilo pozorovať ich. A tak sa stalo , ţe jednej noci neobjavili 

novú hviezdu len králi Gašpar, Melichar a Baltazár, ale aj tento blázon. "Tá nová 

hviezda je jasnejšia ako ostatné", myslel si. "To bude tá Kráľovská hviezda - 

narodil sa nový kráľ! Chcem mu ponúknuť svoje sluţby. Však ak je to kráľ, 

bude potrebovať určite nejakého blázna. Vydám sa na cestu a budem ho hľadať. 

Hviezda ma povedie. " Dlho premýšľal, čo by mohol novému kráľovi priniesť 

ako dar. Avšak okrem svojej bláznovskej kapucne, zvonkohry a jednej kvetiny 

nemal nič, čo by mohol darovať. A tak sa z domova vydal na cestu. Prvú noc ho 

hviezda priviedla do chudobnej chalúpky. Tam našiel dieťa, ktoré bolo chromé. 

Plakalo, pretoţe sa nemohlo hrať s ostatnými deťmi. "Ach" , pomyslel si blázon, 

"dám tomu dieťaťu svoju bláznovskú kapucňu. Potrebuje ju viac, ako kráľ. " 

Dieťa si bláznovskú kapucňu nasadilo na hlavu a šťastne sa rozosmialo. To 

bláznovi miesto poďakovania úplne stačilo. Druhú noc ho hviezda zaviedla do 

krásneho paláca. Tam našiel dieťa, ktoré bolo slepé. Plakalo, pretoţe sa nemohlo 

hrať s ostatnými deťmi. "Ach" , pomyslel si blázon, "dám tomu dieťaťu svoju 

zvonkohru. Potrebuje ju viac, ako kráľ. Dieťa zvonkohru radostne rozohralo a 

šťastne sa rozosmialo. To bláznovi miesto poďakovania úplne stačilo. Tretiu noc 

ho hviezda zaviedla do zámku. Tam našiel dieťa, ktoré bolo hluché. Plakalo, 

pretoţe sa nemohlo hrať s ostatnými deťmi. "Ach" , pomyslel si blázon, "dám 

tomu dieťaťu svoju kvetinku. Potrebuje ju viac, ako kráľ. Dieťa si kvetinku 

zobralo a šťastne sa rozosmialo. To bláznovi miesto poďakovania úplne 

stačilo."Teraz mu uţ nič nezostalo, čo by mohol kráľovi darovať. Bude lepšie, 

keď sa vrátim", pomyslel si blázon. Avšak keď sa pozrel k oblohe, hviezda stála 

na jednom mieste a ţiarila veľmi jasne jasnejšie ako kedykoľvek predtým. A v 

tom uvidel cestu k nejakej stajni v strede poľa. Pred stajňou stretol troch kráľov 

a zástup pastierov, aj oni hľadali nového kráľa. Ten leţal v jasliach -malé, 

bezbranné dieťa. Mária, ktorá chcela práve na slamu prezliecť čisté plienky, sa 

bezradne pozerala a hľadala pomoc. Nevedela kam by dieťa poloţila. Jozef 

práve kŕmil osla a všetci ostatní mali plné ruky darov. Traja králi doniesli zlato, 

kadidlo a myrhu, pastieri vlnu , mlieko a chlieb. Len blázon tu stál s prázdnymi 

rukami. Mária, plná dôvery, poloţila teda dieťa do jeho náruče. Tak našiel 

Kráľa, ktorému chcel v budúcnosti slúţiť. A taktieţ vedel, ţe svoju bláznovskú 

kapucňu, zvonkohru a kvetinu rozdal deťom, aby mal miesto pre Dieťa, ktoré 

mu teraz so svojím úsmevom darovalo múdrosť, po ktorej tak túţil. 

VIANOČNÉ  ČÍTANIE 

Odpovedaj: 

Ako sa volali králi? Čo niesol blázon pre nového kráľa? Kde prišiel blázon prvú noc? 

Čo daroval chromému dievčatku? Ako sa cítilo obdarované dieťa? Kde sa dostal blázon 

druhý deň? Aké dieťa tam našiel? Čo mu daroval? Kde sa blázon dostal tretiu noc? Aké 

dieťa ho tam čakalo? Čo dostalo od blázna? Ako sa mu poďakovalo? Ako sa dostal ku 

narodenému kráľovi? Kto všetko už v stajni bol? Čo urobila Mária, keď vošiel do stajne 

aj blázon? Aký dar dostal blázon od nového kráľa? 



Pripravte dobroty spolu s nami 

  Tvarohovo- reďkovková nátierka tatka Šmolka  

 1 zväzok reďkovky 

 200 g tvaroh mäkký hrudkovitý  

 2 PL jogurt biely 

 2 PL maslo 

 soľ 

 korenie čierne mleté 

 1 PL jemne posekaná paţítka  

                                      

 

 Linecké koláčiky 

 

Potrebujeme:  
240 g hladkej múky, 

 štipka soli,  

80 g práškového cukru,  

1 balíček vanilkového cukru,  

120 g masla alebo rastlinného tuku,  

2 ţĺtky, citrónová kôra z polovice 

umytého citróna,  

práškový cukor na posypanie,  

lekvár 

Postup: Do preosiatej múky pridáme soľ, práškový a vanilkový cukor 

a premiešame. Potom pridáme pokrájaný, zmäknutý tuk, ţĺtky, postrúhanú 

citrónovú kôru a vypracujeme vláčne cesto. Minimálne na 2 hodiny ho necháme 

odleţať v chladničke. Na pomúčenej doske cesto rozvaľkáme na hrúbku asi 2 – 

3 mm a vykrojíme polovicu plných srdiečok a polovicu srdiečok s otvorom. 

Rozloţíme ich na vymastený plech a v rúre vyhriatej na 180 stupňov pečieme 

asi 5 – 7 minút. Upečené srdiečka bez otvorov natrieme lekvárom, na ne 

poloţíme a zľahka pritlačíme srdiečka s otvorom. Pred podávaním posypeme 

práškovým cukrom.  

                                          Prajeme Vám dobrú chuť   

 

 



Zasmejme sa! 

 Viete prečo nosí blondínka v daţdi lodičky?  

Aby sa neutopila. 

 

 Viete prečo blondínky otvárajú mlieko priamo v obchode?  

Pretoţe je na ňom napísané TU OTVORIŤ. 

 

 Príde blondínka do obchodu a hovorí predavačovi:  

„Prosím si tamten televízor.“ 

„Choď preč, ja blondínam nepredávam!“ 

Blondínka sa zamaskuje, príde do obchodu a hovorí: 

„Prosím si tamten televízor.“ 

„Všakţe vy ste blondína?“ hovorí predavač. 

„Ako to viete? „ 

„To totiţ nie je televízor ale mikrovlnka. 
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