
Vianočné vydanie 

Teraz prišiel ten vianočný čas,  
pokoj a pohoda prevládajú v nás. 
Keď s rodinou sadneme si k jedné-

mu stolu, 
a tento čas prežijeme spolu. 

Vianočný stromček žiari u nás, 
a pravé kúzlo Vianoc žije v nás. 
Možno práve v tento čas sa nám 

sny splnia, 
nastal ten čas odpúšťania. 

Odpusť všetkým, ktorí ťa sklamali, 
vtedy asi príliš nerozmýšľali. 

Netráp sa ničím, na všetko zabudni, 
veď prišli najkrajšie dni. 

Ten čas, ktorý ti úsmev vyčarí, 
keď sa ti vločka roztopí na tvári. 

Nie sú podstatné drahé dary, 
ale keď láska a pokoj nám v srd-

ciach žiari. 
 

Za chvíľu nový rok, ten starý sa 
skončí, 

možno bude zlý, možno bude lepší. 
Aj keď možno bude omylný, 

veď čo nás nezabije, to nás posilní. 
Niečo končí a niečo nové začína, 

každý na starý rok spomína. 
Čo urobil zle a môže to napraviť, 

a pokazené vzťahy obnoviť. 
 
   Natália Dermeková 

časopis žiakov ZŠ s MŠ Okoličianska 404/8C,   
Ročník I.          Číslo 1.        Šk. rok 2016/2017       Cena: 0,30€  



Ahojte! 
 
   Ako každá škola, aj tá-
to naša má po dlhom ča-
se svoje školské noviny. 
V každej rubrike sa do-

čítate o niečom zaujímavom, či už to bude niečo zo živo-
ta školy, z mimoškolských aktivít alebo ako stráviť voľný 
čas. V každej z rubrík je napísané niečo super, za čo vám 
ručí vymakaný tím expertov pracujúcich len pre tento 
školský časopis! 

Ja osobne veľmi dúfam, že si čítanie  
tohto vianočného vydania užijete a 
prajem Vám za celý redaktorský tím 
šťastné, veselé a pohodové Vianoce! 
Stretneme sa na budúci rok pri ďal-
šom vydaní. 

        Vaša ponožka Amanda 

Otravné vianočné filmy 
 

1. Mrázik 
2. Sám doma 
3. Popoluška 
4. Perinbaba 
5. Doba ľadová 

No predsa sa objavia 
na televíznych obra-
zovkách len raz do 
roka... :-) 



Deň za dňom sme bližšie k Vianociam. Vianoce sú 
nádherným sviatkom, ktorý by sa nemohol zaobísť bez 
tradícii. Každá rodina má svoje tradície, no väčšina je 
rovnakých alebo sa v niečom podobajú.  
Tie naše tradície sa odovzdávajú z generácie na gene-
ráciu a vznikli dávno. Zozbierali sme niekoľko tradícií, 
ktoré sú typické pre jednotlivé krajiny a začneme tými, 
ktoré dodávajú našim Vianociam tú pravú čarovnú at-

Šupina z kapra alebo kôpka peňazí 
   Tieto dve tradície sú v podstate rovnaké, rodina dá pod 
tanier buď šupinu z kapra alebo malú kôpku peňazí –  pe-
niaze sa tiež niekedy dávajú aj pod obrus. Šupina symboli-
zuje šťastie po celý rok, zatiaľ čo peniaze, logicky, majú za-
ručiť to,  aby sme sa mali v nadchádzajúcom roku dobre 
i po finančnej stránke.  
 
Cesnak 
   Cesnak sa už dávnejšie využíval proti zlým silám práve 
kvôli svojmu silnému zápachu. Na Vianoce sa je  sám ale-



bo s oplátkou, aby odohnal od nás všetky choroby a rodina bola 
po celý rok zdravá.  
 
Med s oplátkami 
   Každý vie, aký je med sladký, a tak má značiť v rodine dobro-
tu a hojnosť. Niektorí zvyknú sladkú chuť spojiť s  oplátkami. 
 
Jablko 
   Tradícia s jablkom je veľmi známa. No vedeli ste, že má dve 
verzie? Z misy ovocia sa vybralo jablko, ktoré sa rozkrojilo 
priečne na polovicu. Ak sú jadierka v tvare hviezdy, znamená to 
pre rodinu šťastie a zdravie, no ak sú jadierka v tvare kríža, ro-
dinu by mal postihnúť pravý opak. Jablko sa nakoniec rozkrojilo 
na toľko kúskov, koľko bolo členov rodiny okolo stola, čo značí 
jednotu a ucelenosť rodiny. 
 
Modlitba 
   Veriaci či neveriaci, všetci by sme sa mali v tento deň poďa-
kovať hlavne za rodinu a za svojich blízkych, že ich máme, za 
to, že sme rok prežili v zdraví, v dostatku a za to, že žijeme ob-
klopení láskou, radosťou a blaženosťou. 
  
Orechy 
    Počas Štedrej večere sa hádžu do každého kúta príbytku, 
aby bola všade rovnaká hojnosť. Ako na Štedrý deň, tak aj po 
celý rok. 



 
Jeden tanier navyše 
   Tanier navyše sa dáva ku stolu pre nečakaných hostí.  Je to 
symbol štedrosti, ktorý na Vianoce nesmie chýbať. 
Niektoré rodiny zvyknú prestierať tanier navyše pre tých členov 
rodiny, ktorým už nebolo dopriate spoločne zasadnúť 
k štedrovečernému stolu.  
 
 Tieto tradície sú nám určite dôverne známe, a preto sme si 
pre Vás zhromaždili aj pár tradícii zo sveta. Možno aj vy nieke-
dy premýšľate o tom, ako ľudia slávia vianočné sviatky v Afrike, 
Ázií alebo vo zvyšku Európy. 
 Začali by sme najväčšou krajinou na svete. V Rusku je veľ-
kou zaujímavosťou to, že oproti nám slávia Vianoce o 13 dní 
neskôr a takisto sa  posúva i vítanie Nového roka. Je to kvôli 
používaniu juliánskeho kalendára. Vo väčšine krajín sa použí-
vanie juliánskeho kalendára zrušilo už dávnejšie kvôli nesúladu 
v trvaní kalendárneho a slnečného roku. V Rusku sa však aj na-
ďalej používa.  
 V Holandsku si deti nenájdu darčeky pod stromčekom, ale 
na loďkách. Loďky sú tiež typické aj pre Grécko, kde sa použí-
vajú namiesto vianočného stromčeka. 
 Na severe od nás, v Poľsku, sa udržiava zaujímavá povera 
o tom, že v noci z 24-teho na 25-teho decembra vedia zvieratá 
rozprávať. Skúste v túto noc pozornejšie sledovať svojich do-
mácich miláčikov, možno sa dozviete niečo zaujímavé.  



 V Bulharsku ľudia myslia aj na tých, ktorí už medzi nami ne-
môžu byť.  Rodina nechá na stole prestreté jedlo aj počas noci, 
aby sa mohli prísť navečerať zosnulí.  
V Rumunsku si naopak potrpia na vianočnú zabíjačku. Ani na ich 
stoloch však nesmie chýbať kapustnica a okolo stola všetci čle-
novia rodiny, pretože aj tu je na Vianociach najdôležitejšie to, že 
sú najväčším  sviatkom rodiny. 
Typickým americkým Vianociam nesmie chýbať pribratý starý 
pán v červenom obtiahnutom obleku s dlhými bielymi fúzmi –  
Santa, ktorý chodí komínom a deťom necháva darčeky 
v ponožkách zavesených na krbe.  

+  leňošenie 
+  po Vianociach Silvester 
+  atmosféra, rodinná pohoda, pokoj (ako taký, však?), láska 
+  veľa, veľa jedla 
+  tiež veľa koláčov 
+  darčeky 
+  rodina pokope 
+  lyžovačky, guľovačky 



Určite máte s našou školou nejaké plány do budúcnosti. 
Môžete nám prezradiť aké? 
 
„Do školy som nastúpila po jarných prázdninách v marci 2016. Snažila som sa rýchlo 

zorientovať, spoznať nových kolegov, žiakov, rodičov. Väčší priestor na  realizá-
ciu zmien nastal až v čase letných prázdnin, počas ktorých sme sa snažili zlepšiť  
a skvalitniť prostredie na našej škole, pretože tu všetci trávime veľa času a nie je 
jedno v akom prostredí tu žijeme. Taktiež sme pripravili zmeny učebného plánu,  
zaviedli sme v rámci školského vzdelávacieho programu povinné vyučovanie ang-
lického jazyka od 1. ročníka – čím sme nadviazali na jazykovú prípravu v našej 
materskej škole.  Taktiež sme posilnili časovú dotáciu na vyučovanie  matematiky  
a slovenského jazyka na päť vyučovacích hodín,  v 5. ročníku na šesť vyučovacích 
hodín, pretože to sú priority, z ktorých píšu piataci aj  deviataci testovanie 
a chceme takýmto spôsobom dosiahnuť, aby boli naši žiaci čo najúspešnejší. 

Snažíme sa hlavne o to, aby sme boli konkurencie schopnou školou v našom meste, 
a aby sa na príprave žiakov podieľal kvalitný tím pedagógov.“ 

 
Aké predmety  vyučujete na našej škole a ktoré by ste chceli učiť? 
 
,,Učím matematiku v  4.A. triede.  Žiaci sú veľmi šikovní, je pred nimi dlhá cesta, ale 

ide im to a sú zodpovední. V minulosti som  učila dejepis, hudobnú výchovu  
a žiakov na 1. stupni.  Taktiež som učila v špeciálnej triede a dva roky som praco-
vala na školskom úrade.  Úväzok riaditeľa školy   je  päť  vyučovacích hodín, pre-
tože sa musím venovať  administratívnej, ekonomickej, riadiacej, personálnej čin-
nosti. 

 
Ktoré boli Vaše obľúbené predmety? 
 
,,Zodpovedne som sa pripravovala na všetky. Mojimi obľúbenými boli dejepis, sloven-

ský jazyk,  chémia,  pedagogika, psychológia, hudobná a telesná výchova. Mala 
som rešpekt pred matematikou.“ 

 
A nejaké neobľúbené predmety? 
,,Nemala som. Vždy som si našla informácie, ktoré ma zaujali, o ktorých som premýš-

ľala a ktoré ma bavili.“ 
 
Prečo ste sa rozhodli pre povolanie učiteľky? 
 
,, Už počas základnej školy, ktorú som navštevovala v Čadci,  som v bývalej pionier-

skej organizácii pracovala  ako vedúca iskričiek. Neskôr som pokračovala v štúdiu 
na Strednej pedagogickej škole v Turčianskych Tepliciach, kde som na naučila 
učiť,  no a za ňou nasledovalo štúdium na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, 
neskôr na Humanitnej fakulte v Banskej Bystrici. V roku 2009 som si doplnila štú-



dium špeciálnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte v Ružomberku. Tu som v roku 2012 
absolvovala i rigorózne skúšky. Snažím sa neustále vzdelávať a zdokonaľovať svoje vedo-
mosti. “ 

 
Čo rada robíte vo svojom voľnom čase? 
 
,,Venujem sa úprave veľkej záhrady a domácim prácam.  Nerada varím. Som preto  veľmi 

vďačná pani kuchárkam za ich namáhavú a nedocenenú prácu a je mi ľúto, že deti 
v školskej jedálni nezjedia všetko, pretože strava je veľmi pestrá a kvalitná.“ 

 
Čo máte na ľuďoch rada a čo naopak nie? 
 
,,Mám rada pracovitosť a záujem, zápal pre spoločnú vec. Tiež si vážim obetavosť. Snažím sa 

v každom nájsť vždy niečo pozitívne a pekné. Najviac ma mrzí ľahostajnosť ľudí ku vzde-
laniu a k životnému prostrediu.“ 

 
Počuli sme, že povolanie riaditeľa školy je veľmi náročná práca. Je to pravda? 

,,Každé povolanie je náročné.  Ak ho chcete vykonávať dobre, musíte ho vykonávať s  chuťou 
a záujmom.“ 
Blížia sa Vianoce, čo by ste uvítali pod stromčekom? 
 
,,Nový televízor (smiech). Peknú voňavku a tiež knihu.“ 
 
Rada čítate? 
 
,,Áno, všetko možné. Momentálne  čítam siedmy diel Harryho Pottera.“ 
 
Aké vianočné tradície dodržiavate? 
 
,, Moja rodina dodržiava bežné tradície slovenských rodín. Varíme si  kapustnicu, kyseľ 

z baraniny, opekance  s mojím dopestovaným makom.  Na stole  nesmie chýbať  chlieb, 
cesnak, oblátky, med. Pod obrus dávam peniaze. Zásadne večeriame celá rodina spoločne, 
s mojimi aj manželovými rodičmi.“ 

 
Ako trávite vianočné sviatky? 
 
,,Ako v bežnej slovenskej domácnosti.  Dobiehame veci, ktoré sme nestihli, snažíme sa o čo 

najlepšiu  prípravu, aby sa rodina dobre cítila, aby bolo všetko pripravené. Tiež  sa stretá-
vam s bratom a s jeho rodinou, ktorá žije v Žiline.  Bilancujeme starý rok a robíme plány 
na rok nový. 

 
V čom sa vám zdá naša škola iná oproti tým, kde ste doteraz pôsobili? 
 
,,Je tu podstatne viac chlapcov, žiaci radi športujú, čo ma  veľmi teší, ale v ničom inom, pod-

statnom, sa neodlišujeme. Ja vždy tvrdím, že všetky deti sú dobré, a tak pristupujem 
k svojej práci. Organizujeme veľa športových akcií, v ktorých sú naši žiaci úspešní. Na 
škole máme dobrý pedagogický kolektív. Tešíme sa z veľmi dobrej spolupráce zo strany 
Rady rodičov, ktorú zaujíma, čo sa v našej škole deje. “ 

 
Čo si myslíte o bezpečnosti žiakov? 
 
,, Zabezpečili sme, aby bola vždy jedna brána zamknutá, pretože slúžila iba na to, že autá pre-



chádzali cez areál školy bez toho, aby vysadili nejaké dieťa. Výhodou je, keď sú deti 
v jednom pavilóne a nemusia prechádzať do druhého. Na druhej strane veľké školy, kde sa 
nachádza veľa žiakov spolu, predstavujú zvýšené riziko šikanovania. Žiaci aj učitelia sú 
unavení z veľkého hluku.  Všetko má svoje výhody aj nevýhody. Ja som tiež chodila do 
základnej školy pavilónového typu, kde bolo až osem pavilónov.“ 

 
Aký máte názor na to, že v súčasnej dobe sa vzdelanie zanedbáva? 
 
,,Vzdelanie je najväčšou devízou - a to, že sa rodič bude s dieťaťom učiť a podporí ho, je   naj-

lepšie, čo mu môže darovať. Na základnej škole sa dieťa učí zodpovednosti 
a samostatnosti. Čo sa zanedbá tu, už sa  nikdy nedoženie. Je na rodičovi, či dieťaťu pomô-
že, alebo bude hľadať chyby niekde inde. Žijeme v dobe, kde by sme si mali uvedomiť, že 
ak sa chceme posunúť  dopredu, musíme mať najskôr kvalitné vzdelanie.“ 

 
Čo by ste chceli popriať čitateľom a žiakom našej školy do nového roka?  
Teda dovoľte mi všetkým Vám popriať: 

predovšetkým dostatok zdravia a síl pokračovať a rozvíjať to dobré čo ste začali, 
aby ste sa nebáli prekážok, ktoré Vás stretnú, 
aby Vás svojou prítomnosťou tešili Vaši blízki, 
aby ste mali viac chute do učenia, 
aby sme tu spoločne vytvárali dobré medziľudské vzťahy a navzájom si pomáhali, a to nie-

len v novom roku 2017.  
Veľa šťastia! 

Pavúky lovia hmyz do siete a kosce do kosačiek!  

Vtáky sa mastia, aby lepšie lietali. 

Symbolom Slovanov je? Bryndzové halušky. 

Význam kravy domácej - kosí trávu . 
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1.)Typické Vianočné pečivo 

2.)tri gule + mrkva + hrniec + metla = 

3.)posledný deň roka 

4.)prvú adventnú nedeľu, nám na adventnom venci horí 1 ......... 

5.)pred štedrou večerou jeme ................ S medom alebo cesnakom 

 
 
6.)a zazvonil ................ A rozprávky je koniec. 

7.)ročné obdobie Vianoc je .......... 

8.)pod stromčekom si radi nájdeme ............. 

9.)každý školák sa najviac teší na vianočné  ......... 

10.)na Vianoce si zdobíme vianočný  ............. 

11.)čo dávame pod obrus, kvôli štedrému roku  __ 

12.)čo padá v zime z oblohy  ??? 

9. 

       Otravné vianočné piesne 
 

1. James Pierepont – Jingle Bells (Rolničky) 
2. Tublatanka – Poďme bratia do Betlema 
3. Miroslav Žbirka, Marián Kochanský – Každý deň budú vraj Vianoce 
4. Christmas Song – We wish you a Merry Christmas 
5. Wham! – Last Christmas 

     No aj tak si ich pravdepodobne všetci pustíme... 



 21. december 1940 
 Sedel som na kraji našej dediny. Ako vždy, pod starou slivkou. A ako vždy 
s perom a skromným denníkom, ktorý mi kúpila babička na narodeniny. No chcem 
niečo nakresliť, niečo nezvyčajné. V koši som našiel zrolovaný papier zabalený 
v novinách, ktoré prinášali alarmujúce správy o ďalšom o postupe Nemcov. Papier 
bol trochu otrhaný, no bol dostatočne veľký, aby som naň mohol kresliť. Chcem pre 
maminku nakresliť ockov portrét. Bohužiaľ, nemáme žiadne jeho fotky. O všetko 
sme prišli kvôli nemeckému bombardovaniu. S mamou sme vtedy ušli na Ukrajinu. 
Prišli sme takmer o všetko. Ešteže nám nemohli siahnuť na spomienky.  

 23. december 1940 
 Sedím v chladnej miestnosti - v proti bombovom úkryte. Maminka sedí vedľa 
mňa a plače. Neviem prečo. Keď sa pýtam, tak neodpovedá. Nemci zaútočili aj na 
toto miesto. Už sme tu dlho. Možno 1 či 2 hodiny, alebo aj viac... Musím dokresliť tú 
kresbu!  

 25. december 1940  
 Bombardovanie skončilo dnes ráno. Vianoce sme oslávili skromne. Voda, su-
chý chlieb, riedka šošovicová polievka. Darčekom pre nás bolo, že celá dedina žije. 
No predsa, maminka dostala odo mňa ockov portrét. Bola šťastná. No myslím si, že 
by bola oveľa šťastnejšia, keby ocko prišiel z námorníctva späť a oslávil by Vianoce 
s nami.  

 31. december 1940 
 Dnes je Nový rok a aj deň mojich narodenín. Neverím tomu, že už mám 13. 
Som rád, že mám maminku! Milujem ju nadovšetko!  
No prejdem k veciam, ktoré som dostal. Samozrejme to nie je nič originálne. Ponož-
ky, jedno jabĺčko a starú otrhanú vestu, ale i tak som rád. No najviac ma potešil kú-
sok čokolády, ktorú mi poslal ocko. Áno, poslal nám list. Maminke poslal vyrezaný 
medailón z dreva v tvare kríža. Je to krásny darček, rovnako aj správa o tom, že za 
rok na Vianoce by ho mali pustiť.  

 24. december 1941 
 Vianoce sú tu. Mamičke som kúpil novú sukňu. Peniaze som si zarobil 
v mäsiarstve. A ockovi,  ktorý má prísť dnes, som zohnal zánovné topánky, ktoré 
som vymenil za moju košeľu. Veľmi sa na neho teším. To bude pre nás ten najkrajší 
darček!  
 



 30. december 1941 
 Otecko neprišiel. A mal aj dôvod. A už ani žiadny dôvod mať v budúcnosti nebude. 
Pre neho už budúcnosť nejestvuje...  
 
 20. december 2016 
 Keď som šiel do pivnice po vianočné ozdoby, našiel som medzi nimi starý zaprá-
šený denníček. Môj denníček. A neverím, že po 75-tich rokoch doň píšem. Je to pekný 
pocit, no neviem si spomenúť na pádny dôvod, prečo som skončil.             Áno, otec mi 
zomrel keď som mal 13. Ach, denníček, dochádzajú mi nápady, čo ďalej písať... 
 
 24. december 2016 
 Dnes som došiel do Prešova navštíviť moje deti a  vnúčatá. Sme tu všetci! Moja 
dcéra Daniela, syn Pavol, 10-ročná vnučka Gabriela, 23-ročný vnuk Tomáš a 17-ročná 
Veronika. Samozrejme, že sú tu aj príbuzní z druhej strany. Je nás tu veľa!  
Panuje tu práva, sviatočná atmosféra! Malá Gabika sa hrá s Nikou s novými bábikami. 
Tomáš číta knihu odo mňa. Sú to nádherné Vianoce! Najlepšie vôbec! Spomenul som si 
na tie svoje osudné Vianoce a som vďačný za to, že moje vnúčatá nemusia niečo po-
dobné zažívať. 
 
 27. december 2016 
 Dnes som v nemocnici. Sestrička teraz musí písať za mňa. Včera som dostal in-
farkt. Cítim, že môj život sa kráti,  tak chcem napísať niečo do denníčka, ktorý som dlhé 
roky nechával zatvorený.  
Celá moja rodina ma prišla pozrieť do nemocnice. Povzbudili ma a doniesli mi aj moje 
obľúbené pomaranče. Som vďačný za to, že ich mám! Veľmi ich milujem. Napísal by 
som viac, ale doktori...  
 
 29. december 2016 čas 20:06 
 (Píše zdravotná sestra) 
  Dnes o 18-tej hodine zomrel majiteľ tohto denníka. Ešte pred smrťou ma požiadal, aby 
som zapísala jeho skonanie. Netuším, ako to vedel,  no to sa už nikto nedozvie.  
 
 24. december 2017 
 Ahoj denníček! Volám sa Gabriela a dostala som ťa na Vianoce. Vidím, že do teba 
písal môj dedko a musím povedať že píše krásne. Ľúbila som ho a stále ho ľúbim!  
  Ďakujem!  

Adriana 
 Medzihradská 



Vločka Anežka v Egypte 

Kde bolo, tam bolo, bolo to kdesi na 

oblohe, bola jedna továreň na snehové 

vločky. Táto továreň vytvárala sneh 

pre celý svet. Bola dokonale ukrytá na 

nebi, takže ju  nikdy ľudské oko nevi-

delo, a ani nikdy neuvidí. Jedného 

dňa, na sklonku zimy, sa továreň pus-

tila, tak ako každý rok, do práce. Vy-

tvárala krásne, jemné a neuveriteľne 

krehké snehové vločky. Tvorila a tvo-

rila...  

Vločky padali a padali, ponáhľali sa 

do sveta. Život vločiek je nádherný. 

Skočia z oblohy, vznášajú sa v povetrí, 

mäkko dopadnú na zem, zažijú nejaké 

dobrodružstvo, a keď sa im zunuje byť 

snehom, roztopia sa, odparia naspäť 

do neba a počkajú, kým ich továreň 

zhodí na nejaké iné, možno zaujíma-

vejšie miesto. V tomto období však bo-

li všetky vločky o čosi vzrušenejšie.  

Blížili sa Vianoce. Dnes továreň vy-

tvorila vločku Anežku. Anežka bola 

veľmi malička, továreň je vytvorila po 

prvý raz.  

Ako sa však stalo, ako nie, továreň sa 

pomýlila a našu Anežku zhodila nie do 

zasnežených Tatier, ale do Egypta. 

Anežka padala a padala, cestou zba-

dala v mori piesku zelený ostrovček. 

Zamierila tam. Nepokojne sa obzerala 

okolo seba: „Kde sú moje kamarátky, 

vločky?" 

„Prepáčte, neviete náhodou kde som? 

Asi som sa stratila."  pýtala sa navô-

kol, ale žiadna odpoveď neprichádza-

la. Potom Anežka zacítila niečo veľmi 

zvláštne. Bolo to teplo. Anežka ešte 

nikdy nepocítila teplo. Na malý oka-

mih sa zľakla. Potom sa jej ten pocit 

zapáčil. Horúčava zaliala jej malinké 

srdiečko. Roztápala sa. Za malú chvíľ-



ku sa Anežka úplne roztopila. Odrazu 

pocítila ako  ju neznáma sila ťahá ho-

re. Pokúsila sa vzoprieť zvláštnej sile, 

ale tá ju nezvratne ťahala hore.  

Oddala sa teda svojmu vločkovskému 

údelu, a keď už bola takmer hore a 

blížila sa k továrni, uvedomila si, že 

sa teší. Vracia sa totiž domov. V továr-

ni sa stretla so svojimi kamarátkami. 

Boli veľmi šťastné, že sa opäť vidia a 

navzájom si rozprávali, čo ktorá 

z nich zažila. Ani jedna z vločiek sa 

však svojím dobrodružstvom nemohla 

vyrovnať Anežke, ktorá si z Egypta 

priniesla zrniečko piesku a vzrušujúci 

spomienku na Vianoce . 

 

Veronika Krčahová 
 

   Jedného dňa prišli na svet dva an-

jeliky...boli to ozdoby na vianočný 

stromček. Prvý anjelik, volal sa Sára, 

bol jednoduchý, slamený a mal jed-

noduché, ale pekné šatôčky. Druhý, 

volal sa Emily, bol keramický...Na 

šatách mal pekné čipky a bol vyma-

ľovaný perleťovou farbou. Ani jeden 

z anjelikov nebol krajší než ten dru-

hý, ale anjelik menom Emily si na-

mýšľal, že je krajší a má právo vyvy-

šovať sa nad Sárou. Sára bola veľmi 

nešťastná, pretože aj ona uverila že 

je menej pekná ako Emily.  

Oboch anjelikov však predali hneď v 

prvé Vianoce. Našťastie, nie do rov-

nakej rodiny. Emily sa dostala do bo-

hatej rodiny, kde ju zavesili na samý 

Rozprávka o dvoch anjelikoch 



vrchol vianočného stromčeka. Odtiaľ 

mala dobrý výhľad a mohla vidieť úpl-

ne všetko. Videla ako sa deti večer na-

večerali a išli spať, plné očakávaní na 

nasledujúci deň. 

Počula však aj rozhovor rodičov, keď 

už deti dávno spali. Zistili, že mamička 

má nevyliečiteľnú chorobu. Nasledujú-

ci deň bol Štedrý deň. Emily však pred 

sebou nevidela šťastnú rodinu, ale 

smutných rodičov a nešťastné deti, kto-

ré sa práve dozvedeli smutnú správu. 

Emily sa zamyslela nad tým, ako sa 

správala k Sáre. Uvedomila si, že na 

svete nie je dôležitá len krása, ale aj 

veci, ktoré sa nedajú kúpiť. Šťastie, 

zdravie, láska...Emily oľutovala svoje 

predošlé správanie a často myslela na 

to, kde sa asi jednoduchý slamený an-

jelik dostal.  

 Sára sa však dostala do úplne inej 

rodiny. Bola jediná ozdoba na ich 

stromčeku. Viac ozdôb si nemohli do-

voliť. Bola to chudobná rodina, ale ni-

kto z rodiny sa nesťažoval. Všetci boli 

veľmi šťastní, s chuťou jedli skromnú 

štedrú večeru a tešili sa z úplných ma-

ličkostí, ktoré našli pod vianočným 

stromčekom. Vtedy si aj Sára spomenu-

la na Emily.  

Uvedomila si, že nie je dôležité, ako 

vypadáme, ale akí sme.  

A tak v ten vianočný večer na seba 

mysleli oba anjeliky. Sára aj Emily. 

Veronika Krčahová 



Snehová vločka 

Veronika Krčahová 

Adriana Medzihradská 

Padá na zem nevinne, 
bielou pokožkou zem pokry-
je. 
Padá, padá, padá sneh 
prisadne ti na nos, nech. 
 
Padá na zem nádherne, 
pohladí ťa pomaly—
nečakane. 
Studený ako ľad dopadne 
a pokryje polovicu Zeme. 
 
Padá na zem potichu, 
Zem stíchne na chvíľku. 
Padá, padá, padá pomaly, 
na Tatry sa nám valí. 
 
Padá na zem sneh biely, 
december je celý bdelý! 
Vianoce sú pred nami, 
A Katka s Jankou hrajú sa, 
Na bielom sniežiku smejú sa! 

Sneh 



SLIMÁK, IHLA, LIENKA, HLI-
NA, SUKŇA, HOJDAČKA, AN-
NA, KOLOVRÁTOK, OBLAK, 
KRAŤASY, LOTO, AUTOMAT, 
NIKOLA, NOKIA, KOVÁČ, KU-
CHYŇA, AUTO, IKONA, SKO-
KAN, ŽILETKA, MAČKA, CHY-
BA, MYSLÍM, ŽABA, UČITEĽ-
KA, LAMPA, NOHA, TAPETA, 
ALOE, MAĽOVANIE, NAHÝ, 
OKNO, LIETADLO, MLÁKA, 
HUBY, HALÓ, SANE, BARA-
NEC, AHOJ, ZAJAC, KVET, TY-
KÁ, MAČA, MADAM, MARTÁC, 
DAR, ESKO, MOĽA, STROM, 
MOTORKA, ADAM  

TAJNIČKA 

 
- nakupovanie 
- zima, sneh 
- čakanie na darčeky 
- čas pred večerou v kostole 
- dlhé rady v obchodných centrách 
- chystanie vecí, upratovanie 
- stres 
- veľa priberieš 
- hádky vychádzajúce zo stresu 



Mikulášsky Mikimix 

V piatok 02.12.2016 sa konal už XXII. ročník volejbalového turnaja zmieša-
ných družstiev žiakov a žiačok ZŠ Mikimix. Pri tejto príležitosti navštívil na-
šu školu aj Mikuláš s anjelom, ktorí deťom rozdali darčeky. 

Výsledková listina: 

    1. miesto  -  ZŠ J. Kráľa 
    2. miesto  -  ZŠ Čs. brigády 
    3. miesto  -  ZŠ s MŠ Okoličianska 

Okresné kolo v bedmintone 

Dňa 15.11.2016 sa naši deviataci Daniel Kováč a Jiří Šimon z 
IX.B zúčastnili okresného kola v bedmintone chlapcov. Do turnaja sa prihlá-
silo 8 škôl, ktoré boli rozdelené do 2 skupín. Skupinu, v ktorej hrali naši 
chlapci, sme vyhrali a postúpili sme priamo do finále. V silnej konkurencii 
naši chlapci získali veľmi pekné 2. miesto. Srdečne ďakujeme za vzornú re-
prezentáciu školy. 

Florbal 

    Dňa 07.11.2016 sa konalo kvalifikačné kolo vo florbale žiakov. Pre našich 
chlapcov to bola "povinná jazda", s prehľadom a zaslúžene zvíťazili - nad De-
mänovskou cestou 4:1, Bobrovcom 2:1 a A. Stodolom 4:2. 

    O pár dní neskôr, konkrétne 11.11.2016, sa konalo okresné kolo. Chlapci 
veľmi milo prekvapili nielen víťazstvom, ale aj oslavnou básničkou. V histórii 
školy sa nám 1.krát podarilo zvíťaziť nad žiakmi zo školy MRM. Výsledky zá-
pasov: 



Našu školu vo florbale reprezentovali: 

Ondrejka Samuel   IX.B 
Kováč Daniel         IX.B 
Baran Martin         IX.B 
Lehotský Adrián    VIII.B 
Ferleťák Ján          VIII.B 
Kondula Adrián      VIII.B 
Adzima Martin       VIII.B 
Maczosek Alex      VIII.B 
Javurek Dominik     VIII.B 
Winata Nathanael   VIII.B 
Repa Marek           VIII.B 

 Gratulujeme a ďakujeme ! 

 

A na záver spomínaná básnička, 
ktorej autorom je Adrián Kendera z 
IX.B: 

V piatok okresné kolo sa konalo, 
naše družstvo so šťastím ho vyhralo. 
Hokejisti z MRM favoritmi boli, 
no našťastie asi z formy boli. 
  
Brankár chytal, čo sa dalo, 
aj šťastie mu pomáhalo. 
Naši hráči bojovali, 
srdcom, dušou, hokejkami. 
  
Keď zlatý gól im náš hráč strelil, 
tréner vedel, že dobre velil, 
hrdosť školy vybojoval, 
šťastní všetci, pochvaľoval. 
Pohár v škole vystavený, 
kolektívnym výkonom posvätený. 

Povstalecká história 
Liptova 

 

Dňa 26.10.2016 sa konalo 
okresné kolo súťaže 

"Povstalecká história Lipto-
va". Našu školu reprezento-

vali žiaci IX.A: Nina Zemková, 
Sarah Kováčiková a Ľuboš 
Martiš pod vedením p. uč. 

Luptákovej. Žiaci obsadili veľ-
mi pekné 3. miesto. Gratuluje-
me! 1. miesto obsadila ZŠ s 
MŠ J. D. Matejovie L. Hrá-
dok, 2. miesto ZŠ Kvačany. 

 

Astronomická súťaž  Astrostop 

16.11.2016 sa konalo okresné kolo astrono-
mickej súťaže Astrostop, ktorej organizáto-
rom je Krajská hvezdáreň v Žiline a CVČ 

Lipt. Mikuláš. Členovia nášho astronomické-
ho krúžku dosiahli historický úspech. Z 21 

účastníkov sme získali: 
 

1. miesto Andrea Iľanovská         VIII.A 
2. miesto Adriana Medzihradská  IX.A 
3. miesto Nina Zemková               IX.A 
4. miesto Ľuboš Martiš                 IX.A 
6. miesto Roman Mudroň            VI.B 



Školské a okresné kolo Olympiády zo slovenského 
jazyka a literatúry  

V dňoch 11. , 18. a 19. októbra 2016 sa na našej škole uskutočnil už 9. 
ročník školského kola Olympiády zo slovenského jazyka. Zapojilo sa do 
neho 10 žiakov 8. a 9. ročníka.  

Žiaci ukázali svoje vedomosti a zručnosti v písomnej časti (práca s textom, 
transformácia textu) a v ústnej časti (ústny prejav).  

 
1.    Nina Zemková  IX. A 

2.    Ľuboš Martiš  IX. A 

3.    Terézia Mernová  VIII. A 

Ľuboš Martiš reprezentoval našu školu v okresnom kole OSJL, preto-
že Nina Zemková sa pripravovala na inú súťaž, ktorá sa konala nasle-
dujúci deň. 
 Ľuboš Martiš sa umiestnil na krásnom 3. mieste. Gratulujeme! 

Okresné kolo Technickej olympiády 
Dňa 01.12.2016 sa na SOŠ polytechnickej v Ružomberku konalo okresne 
kolo technickej olypiády. V kategórii A (ôsmaci a deviataci) súťažilo za náš 
okres 8 družstiev. V tejto kategórii súťazia dvojice. Našu školu reprezen-
tovali Matúš Hlad a Adam Rádi, obaja z IX.A. Každý žiak píše test a po-
tom dvojice podľa zadania zhotovia výrobok. Body sa nakoniec spočítajú. 
Naši žiaci obsadili veľmi pekné 2. miesto. Gratulujeme! 
 



Školské kolo Olympiády z anglického jazyka 

Dňa 7.12.2016 sa na našej škole konalo školské kolo Anglickej olympiády. Výsledky 

sú nasledovné: 

Kategória A: 1. miesto  Oliver Lubelec VII.A 

         2. miesto  Filip Odskoč VI.A 

         3. miesto  Zuzana Moníková VII.B 

Kategória B:  1. miesto   Jakub Pohorelý / Jiří Šimon IX.B 

           2. miesto  Sarah Kováčiková IX.A 

          3. miesto  Ľuboš Martiš / Marek repa IX.A / VIII.B 

  Úspešným účastníkom gratulujeme a prajeme veľa úspechov v okresnom 

      kole! 
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