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Úvod 

 

 

V mesiaci decembri 2019 sa v našej škole uskutočnila školská literárna súťaž 

PREDVIANOČNÉ SNÍVANIE. Do súťaže sa zapojilo 30 žiakov. Najlepšie práce 

boli ocenené vecným darčekom a pochvalou. 

Časopis Zimné ROZLETY obsahuje všetky umelecké práce šikovných žiakov 

našej školy. Ocenené práce sú zvýraznené červenou farbou. 

 

Žiacke práce budú zaslané aj na vyššie literárne súťaže, napríklad na Literárny 

Zvolen. V ďalších súťažiach žiakom držíme palce. Práce sú uverejnené i na 

nástenných časopisoch Rozlety a Tvorožník vo vestibuloch školy. 

 

Titulnú stranu časopisu pred viacerými rokmi vytvorila naša šikovná bývalá 

žiačka Dominika Michaláková, ktorej počítačové práce boli v školskom roku 

2012/2013 ocenené na medzinárodnej súťaži Pod modrou oblohou. 

 

Aj keď sú vianočné sviatky už za nami, želáme Vám, aby Vás zimné umelecké 

slovo zahrialo pri čítaní prác Vašich detí. 

 

 

Mgr. Alena Henešová, Mgr. Katarína Krutá, Mgr. Elena Plichtová  

vyučujúce predmetu slovenský jazyk a literatúra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Autorka titulnej strany: 

 Dominika Michaláková, bývalá žiačka našej školy 
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Zimný sonet 
 

 

Čarovná zima nám prišla, 

mráz pokryl prírodu, 

zvieratká sa skryli do brlohu, 

prvá snehová vločka na zem zišla. 

 

Sneh zakryl perinou 

kopce, lúky, lesy, 

čas vianočný sa začal kdesi, 

každý prežíva ho s rodinou. 

 

Všetci sa zišli u stolu, 

večeru strávili pospolu. 

 

Keď u stromčeka stáli, 

s nádherou sa pozerali. 

 

Ten čas šťastia, lásky plný, 

ten deň, čo sen sa ti splní. 

 

 

 

 

 

 

Hana Garguláková, 9.A 
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Zima 
 

 

 

Prišla zima 

Všade okolo  

Mňa 

Všetko sa schovalo do bielej periny 

To kráľovná  

Zima 

Rozprestrela svoj trblietavý plášť 

Nad krajinou 

Všade je ticho 

A 

Ja v nemom úžase  

kochám sa krajinou 

Vetvy stromov sa klaňajú 

Pod ťarchou bieleho záťažia 

A pred vzácnosťou okamihu 

VIANOCE 

Teplo ducha  

V nás 

 

 

 

 

Ondrej Maľa, 8.A 
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Zima 
(Umelecký opis) 

     Ešte pred pár mesiacmi sme si užívali teplé lúče slnka a ani sme 

sa nenazdali a už je tu zima. Prichádza k nám každý rok. Prináša so 

sebou chlad, krásne snehové vločky a hlavne, najkrajší sviatok 

v roku Vianoce.  

     Určite sa všetci z nás nevedia dočkať na vianočné prázdniny, 

ktoré sú pre nás chvíľkami pokoja a prejedania sa sladkými 

koláčmi na Štedrý večer. Ale aj veľa nadšencov si príde v zime  na 

svoje. Keď napadne prvý sneh, zoberú svoje lyže a hor sa na 

zasnežené kopce. Iní zase stavia na domácu vianočnú pohodu 

s teplou šálkou horúcej čokolády pri vianočných rozprávkach. Ja 

zase dokážem stráviť celý deň v mojej teplej posteli, v mojich 

vianočných obliečkach pri knihe. Keď si odhrniem záves na mojom 

okne a pozriem sa na tú krásnu zasneženú krajinu, vyzerá to, ako 

keby niekto sypal z obrovského batoha veľké biele guličky 

v podobe snehových vločiek, ktoré dokážu potešiť každú detskú 

tvár. Začína sa obdobie zábavných guľovačiek, vianočných 

besiedok a spievania vianočných kolied. Samozrejme, aj 

upratovania domu a zdobenie interiéru, taktiež stavania 

stromčeku pre príchod Ježiška. Pre mňa to najkrajšie 

a najdôležitejšie je naladenie sa na vianočnú atmosféru 

prostredníctvom vianočných pesničiek, ktoré nesmú chýbať ku 

krásnej vianočnej nálade počas adventu. Stromy majú oblečené 

šaty z cukru. Sneh v detskom srdci vyvoláva radosť i nadšenie 

a očarenie z toľkého bieleho, čistého a nedotknutého snehu. Zem 

pod nimi je ako biely jemný koberec utkaný z tej najjemnejšej, 

najbelšej a najkrajšej vlny. Hory pod snehovou posýpkou vyzerajú 

ako keby sa išli vydávať. Majú na sebe nádherný závoj z toho 

najbelšieho snehu. V lese môžeme ustriehnuť zajačika 

hopsajúceho zimnou krajinkou alebo srnku pri kŕmidle. Nepočuť 

spievať ani lietajúcich muzikantov. 

     Všetko to krásne vyvrcholí a skončí na Silvestra, keď si 

zaspomíname na všetko dobré i zlé, smutné i veselé a zaželáme si 

do nového roku veľa zdravia, šťastia a lásky a rodinnej súdržnosti, 

bez ktorej by sviatky ako i nastávajúci rok stratili svoje čaro. 

 

 

Emma Mašurová, 8.B 
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Z I M A 

 

Práve keď  meno Martin v kalendári svieti, 

z oblohy prvá biela vločka letí. 

 

Vytiahnuť teplé bundy bude treba, 

do pece priložiť zo dve drevá. 

 

Kocúr pri peci veselo pradie, 

babka už na stôl buchtičky kladie. 

 

Korčule a lyže s radosťou chystám, 

neraz som po páde na nose pristal. 

 

Zima je poriadna, až v kostiach mrazí, 

teplota pod nulu riadne sa zrazí. 

 

 

 

 

Samuel Škombár, 9.A 
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Vianočné verše 

 

 

V zime je jeden sviatok 

dôležitejší než nejaký piatok. 

Sú to predsa Vianoce, 

stromček sa nám ligoce. 

Vianoce mám veľmi rád, 

sniežik je môj kamarát. 

Láska, šťastie, rodina, 

nastane šťastná hodina. 

 

 

 

Lukáš Kurtík, 5.A 
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Zima 
 

Opäť prišla zima a vianočná nálada, 

po roku u nás zasadla. 

Zimné, chladné večery 

na dlhý čas máme, 

keď za zasneženými oknami  

spolu karty hráme. 

Na sviatky všetci stretneme sa, 

za jedným stolom najeme sa. 

Starká už koláče vypeká 

a ich vôňa už oknami uniká. 

Spoza všetkých okien vianočné stromčeky svietia, 

že sú tu Vianoce, 

 už všetky deti vedia. 

Zasnežené kopce nad mestom belejú sa, 

lebo nádielkou snehu nás obdarili nebesá. 

 

 

 

Vanesa Stuhlová, 9.A 
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Zima 
 

Na zimu nám sniežik padá, 

všade je dobrá nálada. 

Sane rýchlo vytiahneme, 

rýchlo na ne nasadneme. 

 

Stromček sa nám rozsvieti, 

petarda nám vystrelí. 

Mikuláš nám prišiel, 

darček som si našiel. 

 

Sladkosti pri stromčeku nájdeme, 

do kostola k Ježiškovi zájdeme. 

Zima sa nám ešte nekráti, 

radosť sa do detských sŕdc vráti. 

 

Eliška Martinčíková, 5.A 
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Zima 
 

 

Zimu máme všetci radi, 

prijemná je síce iba za oknami. 

Líčka sú červené 

a nošteky studené. 

 

Z oblohy sa sype sneh, 

vonku počuť detsky smiech. 

Nie je zima ako zima, 

táto veru nemrzí ma. 

 

 

 

Adam Orság,8.A 
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Vianočný čas 
 

Vianočný čas a príroda 

Nie je žiadna príhoda.  

Biely sneh padá z neba 

Ako keď sa zdravie mihá. 

Keď sú tu Vianoce, 

Šťastie nás všetkých omoce. 

 

 

Matúš Pokorádi, 5.A 
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Zima 

 

Ručička teplomera klesla na mínusovú teplotu. Dnes sa oficiálne 

začala zima. Z oblohy ladne tancujú vločky a ako baletky jemne 

dopadajú na zem. Chodníky, cesty, lúky i polia pokryla jemná 

vrstva bielej periny.  

Pohľad na zasneženú prírodu je ako z rozprávky. Zvieratá sa uložili 

na zimný spánok, lesy stíchli a na oblohe už nepočuť štebotať 

vtáčiky. Aj keď vonku vládne zima a chlad, deti vybiehajú 

z domov a radujú sa z prvého tohtoročného snehu. Rybníky sú ako 

sklo a tak ľudia vytiahli zo skríň  korčule na ľad. Zimné večery majú 

takisto svoje neopakovateľné čaro. Síce sú dlhé a chladné, ale 

v teple domova pri praskajúcom ohni v krbe  a so šálkou teplého 

čaju sú krásne. Pomaly sa začínajú prípravy na najkrajšie sviatky 

v roku Vianoce. Ľudia pečú  vianočné dobroty, deti s radosťou 

zdobia stromčeky. Na domoch visia svetielka, ktoré tomuto 

nádhernému obdobiu dodávajú osobité čaro.  Malí či veľký, nikto 

sa nevie dočkať Štedrého večera. Keď  sviatky pominú, na rad 

prichádza novoročná lyžovačka. Svahy sú plné lyžiarskych 

nadšencov i tých, ktorí majú tento rok na svahu premiéru. Neskôr 

sa z vlekov presunieme do dvorov, kde nás čakajú snežní 

mužíčkovia - snehuliaci.   

I keď je zima veľmi chladným ročným obdobím, prináša veľa 

radosti a zážitkov.                                                                                             

 

 

                                                             Bianka Kovalančíková,  8.A                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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Zima 
 

 

Prichádza k nám zima 

Sneh padá na zem  

Z komína šedý dym 

Robí na nebi široký lem 

 

Deti zdobia sneh 

A zima na nich pozerá 

Cvála na bielom koni, 

Ten všetky vločky vyzbiera 

 

Deti idú na ulicu 

Zima robí metelicu... 

A je veľmi nahnevaná 

Zle robila až do rána 

 

 

 

 

Mykhailo Nakonechnyi, 5.A 
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ZIMA 

     Jedno z najchladnejších a najkrajších období je zima. 

Obdobie, v ktorom je najväčší sviatok roka Vianoce.  

     Keď sa ráno prebúdzam a jemné slniečka ma šteklia na 

tvár, pozriem sa von cez okno a všade navôkol je sneh. 

Malé, malilinké vločky padajú, aby pokryli celú zem. Idem 

von a  počujem prenádherný štebot vtáčikov. Už 

nepočujem šum nášho potoka, pretože ho zamrazil svojím 

plášťom mráz. Zo všetkých komínov sa dymí vysoko do 

neba. Zoberiem si sánky a vybehnem na kopec. Pomaly 

stúpam hore a mrznú mi nohy, ale srdce mám stále 

hrejivé. Spúšťam sa dolu a studený vetrík mi udiera do 

tváre. Pozerám sa okolo seba. Na každej vetve stromu sa 

ligoce biely sniežik. Zrazu sane naberú rýchlosť a ja 

spadnem do snehu. Postavím sa a oprášim sa od snehu 

a vtedy si všimnem čaro zimy. 

     Zima ma očaruje svojou prírodou každý rok. Preto ju 

mám najradšej zo všetkých období. 

 

 

 

 

Alexandra Kapustová 8.B 
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Zimná príroda 

Zima je chladné a mrazivé, ale veľmi pekné ročné 

obdobie.  

Milujem ten pocit, keď som doma zababušená do teplej 

deky a v kozube nám horí veľký plameň. Príjemné teplo sa 

šíri aj zo šálky horúceho čaju, ktorý pri tom pijem. Keď sa 

pozriem von oknom, vidím, ako z neba padajú biele 

vločky. Pri  prechádzke  mestom vnímam  vianočnú 

atmosféru  na lampách v podobe vianočných  ozdôb zo 

sviečok. Vonku si stromy obliekajú biele kabátiky a celú 

prírodu zahalila biela pokrývka. Mráz svojím ľadovým 

dychom kreslí ornamenty na okná. Medveď či veverička 

sa chystajú na zimný spánok. Cez zimu oslavujeme dve 

radostné obdobia. Jedno z nich sú Vianoce, kedy máme 

nádherný vianočný stromček. Tešíme sa nielen z darčekov 

pod ním, ale hlavne z toho, že sme všetci spolu a okolo 

vládne skvelá slávnostná atmosféra. Nesmie chýbať ani 

sviatočná večera s chutnou  rybkou. Druhým radostným 

obdobím je  Nový rok, keď ľudia ohňostrojom farbia nebo. 

                                                                                                                                                       

Ani toto obdobie netrvá dlho. Sneh sa postupne  pomaly 

rozpustí, voda z neho vsiakne do zeme a dá šancu na 

život prvým jarným kvietkom.      

 

                                                                                                                  

Patrícia Kasášová, 8.A                                
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Vianoce u nás doma 
          

       Vianoce sú pre mňa čarovné sviatky plné lásky 

a pokoja. 

Tieto jedinečné sviatky trávime s celou rodinou. Zdobenie 

vianočného stromčeka je pre mňa veľmi výnimočné. Vždy 

sa pri tom s maminou nasmejeme, no hviezdu na vrchol 

stromčeka vždy dávam ja! Z kuchyne cítim vôňu 

vianočnej kapustnice. Vidím, ako sa už pripravuje ryba so 

šalátom na večerný vianočný stôl. Čakanie na vianočný 

večer vyplním pozeraním tradičných vianočných filmov 

a rozprávok. Najradšej mám Popolušku a Princeznú so 

zlatou hviezdou na čele. Pomaly sa stmieva a prichádza 

k nám babka s dedkom a mamin brat. Rýchlo utekám 

mamine pomôcť pripraviť nádherné prestieranie spolu 

s vianočným prípitkom, ktorý poteší celú rodinu. Všetci sa 

zvítame a spolu sa posadíme za stôl. Každoročnou 

tradíciou sú opekance s makom a oblátka s cesnakom. 

Keď dovečeriame tak sa presunieme do obývačky. Tam 

už na nás čakajú darčeky. Z každého sa veľmi teším.  

       Som rada za to, akú mám úžasnú  rodinu.  Za to, ako 

sa veľmi ľúbime a všetci držíme spolu.  

 

Paulína Uhrínová, 8.A 
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Vianoce 

V-ianoce, zima je biela, snehová, hovorila mama veselá. 

 I-hličie vonia, krásne svieti na štedrý večer, to vie predsa 

každý. 

A-njelským hlasom anjel zaspieva svoju krásnu pieseň. 

N-a štedrý deň nás Ježiš prekvapí vždy svojimi darčekmi. 

O- chvíľu sú tu Vianoce, tešia sa deti vianočne.  

C-ez zimu sa hrajú deti s listmi, keď príde zima, ihneď sa to 

zmení. 

E-nergia, atmosféra srší z Vianoc až od rána. 

 

  Barbora Slizová, 8.A 
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Naše Vianoce 

 

Vianoce sa blížia, 

vonku sneh nám chýba. 

Musíme si zvyknúť na to, 

že bude von zase blato. 

 

Čo budeme teda robiť? 

Sánkovať sa nedá. 

Ostáva čas stromček zdobiť, 

navštívime deda. 

 

Na Štedrý deň čas sa vlečie. 

Ani jedna rozprávka nám neutečie. 

Potom keď už večera príde, 

celá rodina sa zíde. 

 

Nevieme sa dočkať konca, 

počúvame zvuk zvonca. 

Keď už papier trháme, 

všetci od šťastia výskame. 

 

Vianoce sú zvláštny čas, 

prežíva ho každý z nás. 

Tak dlho na ne čakáme, 

a pritom prejdú rýchlo nečakane. 

 

 

 

Lukáš Soukup, 8.B 
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Vianoce, Vianoce prichádzajú... 

Úvaha 

     Rok čo rok k nám prichádzajú. Najvýznamnejšie sviatky roka. Vianoce. 

A v poslednom čase akosi stále skôr. Navzdory tomu, že majú pevne 

stanovený dátum v kalendári . Radostné, čarovné, bohaté, pokojné, 

láskyplné.....Iba jediné sviatky v roku majú toľko prívlastkov – Vianoce. 

    Už v októbri nám v obchodných reťazcoch ponúkali vianočnú výzdobu. 

V televíznych šotoch všetkých upozorňovali, že je čas rozmýšľať nad darčekmi 

čoraz väčšou intenzitou. Od začiatku novembra začali znieť z reproduktorov 

vianočné piesne a podsúvali myšlienku, že je treba sa ponáhľať. Kúpiť 

výzdobu, kúpiť darčeky, kúpiť... Predtým som mal dojem, že Vianoce 

prichádzali pomaly, potichu a nenápadne a v takej tajomnej sviatočnej 

atmosfére. Babka nám priniesla adventné kalendáre, zapálila sviečku 

v adventnom venci a rozprávala. O Vianociach, aké prežívala ona. Ako po 

večeroch vyrábali ozdoby na stromček, vymýšľali vianočné pozdravy a tešili 

sa z toho, ako prekvapia svojich blízkych  a aké dobroty pripravia na 

vianočný stôl. Ako sa celá rodina stretávali a spoločne spievali vianočné 

koledy. Znelo to ako príbeh z veľmi dávnych čias. Tešil som sa na tú zvláštnu 

atmosféru a či naozaj nájdem pod stromčekom to, čo som si prial.  Prešlo  pár 

rokov, kým som si uvedomil, kto je za darčekmi a žeby som mal asi aj ja niečo 

darovať . Vianoce sú sviatkami lásky a pokoja- znie  zo všetkých strán. Prečo 

sa teda všetci kamsi ponáhľajú?  Preto by sa mal každý snažiť nájsť čas na 

svoju rodinu a blízkych, priateľov a prejaviť im náklonnosť. Vianočné koledy, 

kapustnica, stromček, vôňa ihličia a pod ním hŕba darčekov. To sú veci, ktoré 

ma napadnú hneď po slove Vianoce .Ale Vianoce vôbec nie sú 

o darčekoch. Sú skôr o tom pokoji, ktorý nastane po predvianočnom zhone. 

O rodine ktorá sa opäť celá stretne. A aj o tých vôňach ktoré patria len 

k Vianociam. A o všetkých tých dobrotách , ktoré mám rád a ktoré 

prichystajú mama s babkou. 

     Zima, sneh, smiech, radosť a porozumenie. Radosť z prítomnosti tých, 

ktorých máme radi. A dobrý pocit  z  toho, že sme niekomu malou 

pozornosťou urobili radosť. To sú tie pravé Vianoce. 

 

Ivan Georgiev, 9.A 
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Vianoce 

Za oknami sniežik padá, 

zima nás ma asi rada.  

Krásna zimná krajina,  

 na leto len spomína. 

 

Zvončeky už zvonia,  

v dome všetko vonia.  

Koláčiky pečiem,  

od nich neutečiem. 

 

Stromček pekný farebný, 

svetielkami zdobený. 

Pri stole už sedíme, 

od hladu už kričíme. 

 

Na darčeky čakáme, 

všetko rýchlo spapáme. 

Papier sme hneď potrhali,  

Ježiškovi ďakovali. 

 

Detičky sa tešia , 

pri stromčeku vreštia. 

Preto sviatky krásne majte, 

v pohode ich prežívajte. 

 

                                           Simona Rybošová, 6.A 
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Vianočný čas 

Vianočný čas prichádza k nám, 

sviatočný jas je už v každom z nás, 

celá rodinka zavíta k nám, 

urobí preveľkú radosť každému z nás. 

 

Vianočné sviatky sú už  za dverami, 

spoločne zvoníme zlatými zvončekmi. 

Perinbabka už snežiť začína, 

a okná mrazíkom zaklína. 

 

Vysnívaný vianočný stromček  so svetielkami, 

zdobený stuhami, mašľami a sklenenými ozdôbkami, 

svieti  po večeroch v našom malom domčeku, 

tešíme sa z adventu pri jagavom stromčeku. 

 

Na Štedrý deň do kostola ideme, 

vianočné piesne všetci spievame, 

pani farárku pozorne počúvame, 

a v pokoji domov k večeri odchádzame. 

 

Bohatý stôl na Štedrý deň máme, 

na  sviatočnej večeri si spoločne pochutnávame, 

kapor, vianočná kapustnica či medovníčky, 

to všetko máme pripravené pre naše mlsné jazýčky. 

 

Po večeri pod stromčekom darčeky nachádzame, 

 spoločne ich otvárame, 

vianočné rozprávky pozeráme, 

a neskoro v noci do postele odchádzame. 

 

 Oliver Nádvorník, 8.A 
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Vianoce 
 

Keď na okná mráz  

biele kvety nakreslí, 

v očiach detí sa radosť zaiskrí. 

 

Keď v kalendári meno Martin je, 

každý čaká, že  krajinu  

biela perina prikryje. 

 

Keď Katky meniny mávajú, 

sme najradšej, 

keď vonku kvapky padajú. 

 

Keď na Luciu bosorky lietajú, 

tak všetci vedia, 

že Vianoce prichádzajú. 

 

Jedinýkrát v roku sa všetko stíši, 

čas očakávania a želaní 

sa už k nám blíži. 

 

 

 

Natália Paňková, 7.B 
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Sliačska príroda 

                                                         

 

hory plné stromov 

lesy plné zvierat 

sliačska príroda je 

rozprávkové dielo 

blíži sa však zima 

na mohutné stromy 

sype sa chladný sneh 

škrekot zvierat 

utíchne 

 

Jakub Černaj, 8.A 
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Zima 

 

Keď sa pozriem z okna von, 

vidím všetko v bielom. 

Už k nám prišla zima tuhá, 

deti berú sánky,  

hurá! 

To bude dobrá sánkovačka, 

môže byť aj guľovačka. 

Keď sa nám bude chcieť,  

snehuliaka máme hneď. 

Padajúci dážď hneď mrzne, 

berme korčule a na ľad poďme. 

 

Sofia Letriková, 8.B 
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Vianočný song 

 

Tma zakráda sa od lesa záhradou, 

svoj hviezdny plášť po zemi stelie. 

Sneh iskrivý sa na stromoch belie, 

dom ozýva sa sviatočnou náladou. 

 

Na veľkú oblohu  čierneho plechu 

ukladá mama biele hviezdičky. 

Z rádia znejú vianočné pesničky 

a v očiach všetkých iskričky smiechu. 

 

Tá vôňa vanilky,  medu a škorice, 

praskanie ohňa v kozube, ohnivé iskričky, 

svetielka farebné z vianočnej jedličky, 

hlásia, že už sú tu  zase raz Vianoce. 

 

Ivan Georgiev, 9.A 
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Chladné rána 
 

Pred chvíľou sme ešte oddychovali v teple pri vode a už 

zrazu sú tu o chvíľu Vianoce.  

Chladné rána a dlhé cesty do školy. Nepríjemný vietor na 

tvári. Už čoskoro sa deti so smiechom budú ponáhľať 

pozrieť sa na prvé snehové vločky. Rodičia zháňajú 

darčeky pre deti, každé s nich sa už teší na prvé okno 

v adventnom kalendári. Každé sa teší na Mikuláša, keď sa 

ráno s radosťou budú ponáhľať nájsť sladkosti. Na tento 

deň sa tešia nielen deti. Každý je rád, keď doma nájde 

sladkosti. Každý z nás sa teší na vianočné obdobie, keď 

budú rozvoniavať čerstvo upečené medovníky a bude 

počuť rozprávky. 

Stretneme sa v kruhu najbližších. 

 

 

 

 

Štesková Nina, 8. A 
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Chladná zima 
 

Zima chladu čas, 

so smrťou vždy nepočítaš. 

Smrť a hlad je vždy problém, 

kúsok chleba neodmietnem. 

 

Zima je smrti čas, 

môže zasiahnuť všetkých z nás. 

Teploty sú tuhé ako ľad, 

Je to nebezpečnejšie viac jak hlad. 

 

Tichá smrť vyčkáva, 

s ňou sa neradno zahráva. 

Zápalka môže byť poslednou záchranou, 

pred smrťou osamelou. 

 

Osamelosť nezabíja, 

tvoju temnejšiu stranu rozvíja. 

Temnú stránku všetci máme, 

často je pred všetkými skrývame. 

 

Tomáš Protus, 9A 
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Vianoce 

 

Skončila jeseň, 

prichádza vianočná pieseň. 

Vonku vločky padajú 

a deti si spievajú. 

Vianočný stromček zdobíme, 

teplý punč si varíme. 

Aby nás zohrialo pri srdiečku, 

zapálime si malú sviečku. 

Tešíme sa z darčekov 

ako z malých mravčekov. 

Perníky pečieme, 

pekne sa oblečieme. 

O rok to nastane zas... 

Roztápa sa mráz. 

 

 

Sara Hevessyová, 8.B 
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Sneží  
 

 

 

Sneží, sneží, sneh sa sype, 

pozatváraj, mráz ma štípe. 

 

Ústa mám od snehu, 

chcem ti spievať koledu... 

 

Zasypal ma bielym snehom, 

spúšťam sa sám dolu brehom. 

 

Hurá, preteky si dáme, 

Potom utekáme k mame. 

 

Hurá, dáme si preteky, 

Mihajú sa roky, veky... 

 

 

 

 

Martin Gašpar, 8.B 
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Zima  
 

Prešiel rok a zima je tu zas, 

naše spomienky oživia sa v nás. 

Už nám začal padať sniežik, už padá, 

na hlavu si sadá. 

Z hlavy ako perlička 

steká mi až po líčka. 

Zima nám všetkým ponúka 

sneh biely ako múka. 

Pokryl stromy, pole, strechu, plot, 

sánkovať sa s nami ihneď poď!  

Na Vianoce rybka, šalát a vianočná pohoda, 

 stromček v strede izbičky, na foteli pokoj a lahoda.  

 

 

 

David Barta 9.A 
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Zima 

 

 

V jednu temnú noc, 

slnko už nemá svoju moc. 

Na oblohe mraky sa objavujú 

a vločky na zem dopadajú. 

 

Krajina prikrytá bielou perinou, 

posledný čas byť s rodinou. 

 

Zázračné čaro Vianoc začína 

a rodina pokope spomína. 

V srdci im svieti hviezdička 

a tiež nádej na začiatok maličká. 

 

Stromček vianočný postaviť 

a všetko zlé zastaviť. 

Darčeky nie sú podstatné, 

ale starať sa s láskou je udatné. 

 

Oblohu osvetľujú rôzne želania, 

každý nech má dosť požehnania. 

Nech každý žije život krásny, 

o tom nech tu stále básni. 

 

Sviečka už tíško dohorí, 

Vianoce krásny čas zastaví. 

Škoda, že končí ten čarovný čas, 

no spomienka ostane v každom z nás. 

                                                                            

 

 

 Diana Polóňová, 7.B 
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JEŽIŠKO PÍŠE LIST 

 

   Každý rok mám narodeniny, ktoré sa volajú 

Vianoce. Je to deň kedy som sa narodil. 

   Všetci ľudia ho oslavujú tak, že kupujú veľmi 

veľa darčekov a míňajú veľa peňazí. Niektorí 

tak, že sa opijú. Iní zase nie sú doma s rodinou. 

Najviac nechápem jednu vec a to je, že 

rodičia svojim deťom povedia, že darčeky nosí 

veľký muž v červenom obleku s bielou dlhou 

bradou. Prichystajú mu jedlo a vítajú ho. A ja 

stojím pred dverami a čakám, kým mi niekto 

otvorí. Že ja som ten, vďaka ktorému sú 

Vianoce, že ja som ten, kto nosí darčeky. 

     Som sklamaný, pretože na moje narodeniny 

si nikto nespomenul. Namiesto toho ľudia 

oslavujú a vítajú niekoho úplne iného. 

 

 

 

Alexandra Kapustová 8.B 


