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   Milí žiaci,  

 

už len niekoľko dní nás delí od najkrajších sviatkov roka - Vianoc. 

Na jagajúci sa vianočný stromček, štedrovečernú večeru, 

darčeky a na radostné chvíle s blízkymi sa už všetci veľmi tešíme. 

Prečo sú Vianoce také výnimočné? Do mrazivej zimy, dlhých 

tmavých nocí, ľudských starostí  prichádza Svetlo, ktoré rozžiari 

nielen vaše detské očká, ale i oči dospelých. Všedné a namáhavé 

dni vystriedajú dni vianočné, sviatočné. Adventné očakávanie a 

prípravy, kúzelné chvíle otvárania darčekov, prejavy radosti, 

vzájomné stretnutia a pokojná rodinná atmosféra majú svoj 

veľký význam v živote každého z nás. Poslaním Vianoc je  LÁSKA, 

ktorá sa rodí v srdci a prejavuje sa dobrými skutkami. Narodením 

Ježiša, Božieho dieťaťa, prichádza Božia láska a pokoj medzi 

všetkých ľudí dobrej vôle. Nech sú nasledujúce dni plné tejto 

radostnej zvesti, aby každý pocítil teplo rodiny  a ľudskú 

blízkosť.      

Čakajú vás vianočné prázdniny, počas ktorých si môžete 

oddýchnuť, načerpať nových síl, tráviť viac času s rodičmi, 

blízkymi a venovať sa svojim záľubám. Prajem vám, aby ste ich 

prežili v kruhu svojej rodiny s túžbou byť spolu, pomáhať si 

a rozdávať dobro navôkol.  

Všetkým svojim kolegom, učiteľom, zamestnancom školy 

a vám, naši žiaci, želám pokojné a láskyplné vianočné sviatky 

a v novom roku 2014 hojnosť zdravia, lásky a veľa úspechov.   

 

Teraz, keď sa stromček ticho mihoce 

a k šťastiu treba iba krok, 

želám Vám pekné Vianoce 

a šťastný nový rok. 

Mgr. Milan Bendik, riaditeľ školy 

 

 

 

 

 

 

Ahoj, Bifľoškári! 

Aké by to boli vianočné 

sviatky, keby k nám 

nezavítal náš stály vianočný 

hosť -  

Príma Bifľoško? 

Prichádza k vám opäť 

s priehrštím vianočných 

darčekov v podobe 

básničiek, príbehov, 

rozprávok, tajničiek 

i hlavolamov.  

Okrem toho sa v ňom 

dozviete niečo o vzdialených 

krajinách i o blížiacich sa 

zimných olympijských hrách. 

Dúfam, že si každý z vás 

v našom časopise nájde to, 

čo ho zaujíma a spríjemní 

vám sviatočné chvíle počas 

vianočných prázdnin. 

Prajem všetkým čitateľom 

Príma Bifľoška a ich rodinám 

krásne vianočné sviatky plné 

lásky, porozumenia, radosti 

a úspešný nový rok 2014.  
 

p. uč. J. Kolesárová  

 

Toto číslo vychádza 

s príspevkom  

Rodičovského združenia  

pri ZŠ Sídlisko II 1336,  

Vranov nad Topľou 

TTllaačč::  

PPRRIINNTTOONN,,  ss..rr..oo..  

ŠŠkkoollsskkáá  666688  
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Som mravček Bifľoško. Niektorí ma volajú aj Príma Bifľoško. Možno preto, že som 

naozaj príma. Alebo sa o to aspoň usilujem. Že ma už poznáte? Tak to by som 

netvrdil! Možno vy starší, ale čo naše prváčence? Veď tie ani nevedia, že 

existujem! Netušia, že si musia dávať veľký pozor, aby ma na školskej chodbe 

nepritlačili svojou nezbednou papučou.  

 Tak teda ešte raz. Som Bifľoško - váš kamarát. Chodím do tejto školy už piaty rok a pozorujem 

všetko, čo sa v nej deje. A okrem toho každého pozorne počúvam, aby som bol najmúdrejším mravcom 

na svete. No dooobre, keď už nie na svete, aspoň v našom mravenisku. 

 Byť múdrym mravcom sa mi ako-tak darí. Čo mi však nedá spávať, sú moje nešikovné 

nohy. Na telesnej výchove som stále posledný. Nech sa usilujem ako chcem, nepredbehnem ani 

toho najpomalšieho slimáka zo štvrtej... (tak to radšej neprezradím, mohol by sa uraziť). 

Šplhám sa rýchlosťou jeden centimeter za hodinu a o kotúľoch radšej ani nehovorím. Keď sme 

minule skákali cez kozu, potichu som sa skryl pod žinenku, aby ma pani učiteľka nezbadala. 

Pani učiteľka si to síce nevšimla, ale druhák Fero sa smial tak nahlas, že mu bolo vidno všetky 

štrbavé zuby, ktoré mu ešte nestihli dorásť. 

 Po vyučovaní ma pri vchode čakala malá Vierka. Chytila ma za rukáv a pošepkala mi: 

 „Bifľoško, ak chceš, ja ťa budem trénovať. A možno sa raz dostaneš aj na olympiádu.“ 

  S údivom som sa na ňu pozrel. Vierka, najšikovnejšia športovkyňa z celej triedy chce 

trénovať práve mňa, najväčšie drevo drevené, aké kedy táto škola videla? Najprv som sa veľmi 

začudoval, ale povedal som si, že nemám čo stratiť. Bol by som predsa prvý mravec olympionik.  

 „Začneme behom,“ vyhlásila. 

 Kúpil som si značkové tenisky a tričko, ale môj osobný centimetrový rekord sa mi ani po 

mesiaci tvrdého tréningu nepodarilo prekonať. 

 „Skúsime to radšej s nejakým zimným športom,“ povedala Vierka. Obul som si lyžiarky, 

lyže a poďho na kopec! Len čo som sa pohol, nohy sa mi pošmykli a ja som sa gúľal z kopca, až 

zo mňa bola obrovská snehová guľa s čiapkou a rukavicami. 

 „A čo keby sme sa išli korčuľovať? To sa predsa naučí každý!“ 

 Každý? Zas som potvrdil, že existujú aj výnimky. Keď som spadol asi po stý raz, 

správca klziska ma prišiel poprosiť, aby som odišiel, lebo som vraj zničil celú ľadovú plochu. 

 Vierka sa však nevzdávala. Skúsili sme aj plávanie, tenis, basketbal, či skok do výšky. 

Všetko márne. Vierkine oči boli každý deň o čosi smutnejšie, keď sa jej očká zrazu rozžiarili: 

 „Už to mám! Poď si s nami zahrať vybíjanú!“   

 „Vybíjanú?“ zapochyboval som. „Ale to už bude môj posledný pokus!“ 

 Postavil som sa do rohu ihriska a stál som tam až do konca zápasu. A predstavte si, 

vôbec nikto ma nevybil!  

 Vyhrali sme. My sme naozaj vyhrali!  Bolo to moje prvé víťazstvo. Všetci ma brali na 

ruky a blahoželali mi. Súperi tvrdili, že ma nevybili len preto, že som malý a nikto ma nezbadal. 

Ale Vierka povedala, že som jej urobil radosť. Len škoda, že vybíjaná nie je olympijský šport. 

Ale možno na budúcu olympiádu bude už všetko inak.                                                           JK 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Ahoj, Bifľoškári! 
          

      Zdá sa mi, akoby to bolo len včera, keď sa po 

prázdninách opäť otvorili brány našej školy. 

Spoznal som 83 nových prváčikov s usmiatymi 

tváričkami, veselými očkami a múdrymi hlavičkami.  

     A čo sme odvtedy zažili? Veď posúďte sami. 

Nuda v našej škole nemá miesto.  

Najlepší bežci a bežkyne sa zúčastnili Vranovského 

mládežníckeho maratónika a nevrátili sa s 

prázdnymi rukami. Priniesli si odtiaľ aj ocenenia.   

     Prvákov v dome kultúry na podujatí Prváčik 

mesta 2013 privítal primátor nášho mesta a zaželal 

im veľa úspechov v učení. Deti zložili slávnostný 

sľub prváčika a dostali aj pekné darčeky.  

     Navštívili nás aj herci z divadla CLIPPERTON 

z Banskej Bystrice a pobavili nás rozprávkou Čert 

a Káča.  

     Všetky triedy sa veľmi snažili, aby Deň jabĺk a 

Medzinárodný deň školských knižníc prežili čo 

najzaujímavejšie.  

     Vyrazili sme aj na cesty. S tretiakmi som strávil 

EKODEŇ v múzeu v Hanušovciach a so štvrtákmi 

v Planetáriu v Prešove. To bolo nezabudnuteľné 

učenie!  

     Aj mikulášsky deň bol zaujímavý. V dome kultúry 

sme si pozreli program Pesničkový Mikuláš, ale ani 

na našu školu Mikuláš nezabudol a navštívil nás 

s darčekmi a programom. 

     Popoludní sme veru tiež nezaháľali. S deťmi 

v školskom klube som si zasúťažil v Švihadlovom 

maratóne, naháňal som sa s pestrofarebnými 

šarkanmi na Šarkaniáde a súťažil v skladaní 

zaujímavých výrobkov zo stavebnice. 

     To však nie je všetko, ak sa chceš dozvedieť viac 

o tom, čo sa v našej škole zaujímavé udialo, klikni si 

na stránku www.zsdvojka.sk. 

 



            

       

Milí žiaci, 

   

ako iste viete, v minulom školskom roku sa v našej škole začala práca vo veľkom projekte, 

ktorý má aj dlhý názov: Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti 

a konkurencieschopnosti.  

Čo sme už v projekte stihli?  Podarilo sa už: 

 vyškoliť učiteľov anglického jazyka, ale aj ostatných predmetov;   

 vypracovať veľké množstvo prezentácií, pracovných listov, ale aj iných materiálov, 

ktoré vaši učitelia využívajú na vyučovacích hodinách; 

 vybaviť  školu mnohými učebnými pomôckami, knihami, slovníkmi pre žiakov ale aj 

učiteľov; 

 ba dokonca máme aj  novú jazykovú učebňu; 

 pochváliť sa môžeme aj tým, že sa naši  učitelia anglického jazyka mohli zúčastniť na 

jazykovom pobyte  priamo v  v Anglicku, v Brightone.  

Všetci, ktorí v projekte pracujeme, ale aj všetci vaši učitelia, vám želáme, aby sa vám 

vyučovanie pomocou nových metód a foriem páčilo a prinášalo radosť, aby sa pomocou 

moderných didaktických prostriedkov a nových kníh stalo prístupnejšie a zaujímavejšie.  

     Mgr. Helena Kajlová, zástupkyňa riaditeľa školy 
 

 

 

 

  

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Padá vločka 

Padá vločka bielučká, 

maličká a zlatučká. 

Padá, k zemi blíži sa, 

kým uvidí Ježiša. 

Padá, padá pomaličky, 

kým nedopadne 

na Emkine ručičky. 

           Emka Kovaľová, II. A 

 

        Vločka 

Spadla vločka krehká,  

trblietavá, hebká. 

Biele pierko šteklí 

noštek malej Betky. 

Alžbetka Molčanová, II. A 

 

 

Alžbetka Molčanová, II. A 

  Nahnevaná zima 

Bola jedna zima, 

volala sa Zina. 

Mala veľkú zlosť. 

Nemá snehu dosť 

deťom na snehuliakov. 

 

Darmo hľadia do oblakov. 

Ujo Mrázik trochu zaspal, 

preto čas akoby zastal. 

Nebojte sa, keď vstane, 

pravá zima nastane. 

      Samko Saladiak, IV. C 

 

 

    Dianka Dobranská, III. B 

        Zima 

Zimu ja mám veľmi rád, 

už sa budem sánkovať. 

Na kopec si skočím snáď, 

len sa neviem lyžovať. 

 

Snehuliaka urobím, 

aj hrad v snehu postavím. 

Naozaj mám zimu rád, 

budem sa z nej radovať. 

 

Vločky snehu poletujú, 

sťa princezničky tancujú. 

Vločka k vločke - to je sneh, 

bez snehu zábavy niet. 

    Matej Fejko, IV. B 

 

 

        Vianoce 

Ježiškovi píšem list,  

každú chvíľu mal by prísť. 

Ty môj malý Ježiško,  

prines lásku, veselosť 

pod vianočný krásny strom. 

        Evka Čechová, II.A 

 

    Barborka Veliká, III. D 

        Návštevníčka 

Sedím si tak večer doma, 

odrazu ma môj brat volá. 

Otvoríme dvere stíška. 

A čo tam? Na dvore si sedí líška.  

 

Nie je veľká, ani malá, 

akoby sa na nás smiala. 

Hneď sa k zemi prilepila, 

oči na nás vygúlila. 

 

Vôbec sa nás nebála, 

veselo sa po dvore prechádzala. 

Keď už prišla k poslednému stromu,  

 zabočila k susedovmu domu. 

 

Že vy tomu neveríte? 

Príďte k nám - a uvidíte! 

                Filip Kopko, IV. A 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

       Snehuliak 

Gúľa Janko sniežik, gúľa, 

ide spraviť snehuliaka Truľa. 

Najprv guľu maličkú, 

z nej urobí hlavičku. 

Nagúľal aj väčšiu guľu, 

to je bruško, milý Truľo. 

Na nôžky tiež nezabudne, 

 urobí ich celkom chutné. 

Pýta mrkvu od mamky,  

od otecka topánky. 

A od dedka uhlíky  

Truľovi na gombíky. 

Metlu treba tak isto,  

babka ju dá naisto. 

Ešte hrniec na hlavu  

a ukončí výbavu. 

Truľo pyšne stojí,  

nik sa ho nebojí. 

       Filip Mrusko, IV. C 

 

        Mini Vianoce 

Ako vyzerajú mini Vianoce? 

Jednoducho. Tu je návod: 

Ozdobte si mini stromček  

mini ozdôbkami, 

položte pod neho mini škatuľky 

s mini darčekmi, 

rozsvieťte si mini svetlá 

a keď zaznie mini koleda, 

máte mini Vianoce. 

       Lianka Madejová, IV. C 

 
        Darčeky 

Dobre sa my máme, 

Ježiška čakáme. 

Ten darčeky nosí, 

pod stromček položí, 

stromček ozdobený, 

pekne rozsvietený. 

Vloží ich tam nečakane, 

kým s rodinou večeriame. 

A po štedrej večeri 

už sme všetci veselí. 

S darčekmi sa hráme, 

koledy spievame. 

     Vaneska Ažimová, IV. C 

 

 

  Snehuliačik Mrkvička 

Snehuliačik Mrkvička 

má rád všetky deti. 

Keď prichádza zimička,  

hrnú sa von ako smeti. 

Deti zvolajú: „Hurá!“ 

A snehuliačik sa už gúľa. 

Keď prichádza čas na spanie, 

snehuliačik zastane. 

Povie deťom: „Šup, do postieľok!“ 

Zajtra zažijeme ďalší zážitok. 

Danielka Kacvinská, IV. B 

 

     Zimné radovánky 

Zimička k nám prichádza 

a jeseň zas odchádza.  

Deti chystajú si sánky 

na svoje zimné radovánky. 

Šmýkajú sa, kĺžu sa, 

ohadzujú sa so snehom. 

Zimička k nám prichádza 

s chladivým úsmevom. 

       Danielka Kacvinská, IV. B 

 

    Stellka Lompartová, II. A 

      Emka Semáčová, III. D 

           Janík Mičej, III. A 



 

 

 

 

NNaajjkkrraajjššíí  ddaarrččeekk  

 

 Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna Anička, ktorá mala rada Vianoce.  

 Každé Vianoce chodila do jedného obchodíka na rohu uličky. Kúpila tam darčeky pre 

mamu, ocka a brata Miška. Pripravoval sa stromček a Anička s Miškom dávali na stromček 

salónky. Boli oranžovej farby s rôznymi príchuťami. Mamka s oteckom vešali ozdoby.  Blížil sa 

večer a Anička s Miškom išli vystupovať do kostola. Hrali krásny 

príbeh o anjelovi. Keď skončili, prišli domov.  Pomodlili sa a začali 

večerať. Po večeri sa otecko išiel pozrieť, či sú pod stromčekom 

darčeky. A boli. Zavolal Aničku, Miška a mamu. Keď tam prišli, celý 

stromček bol obklopený darčekmi. Anička a Miško sa ihneď vrhli  do 

rozbaľovania.  Anička otvorila posledný darček a bolo tam malé 

šteniatko. Povedala, že sú to najlepšie a najkrajšie Vianoce, aké  kedy 

mala. 

Veselé Vianoce všetkým ! Hav, hav, hav.....    

  Viktória Ambrózyová, IV. A 

  

NNaajjkkrraajjššiiee    VViiaannooccee  

 
     Bola tuhá zima a padal hustý sneh... Lenka sedela pri okne a pozorovala vločky, ako padajú 

na zem. Veľmi chcela ísť von hrať sa s kamarátmi, ale bola chorá. S nikým z rodiny sa nemohla 

hrať,  lebo všetci niečo robili: mama varila obed, otec kŕmil zvieratká a jej dvaja bratia si ešte 

v izbe upratovali, aby ich izba bola pekná. Takto mohla Lenka iba ležať v posteli, piť horúci 

čaj a pozorovať vločky.  

     O pár dní už bola zdravá, veselá a čerstvá ako rybička. Deň pred Štedrým dňom sa ocko 

a Lenka pozerali na veľmi pekné vianočné rozprávky a odrazu sa ocko spýtal:  

 „Lenka, nechcela by si na Vianoce spievať v kostole? Veľmi by nás to potešilo.“  

Lenka odpovedala: „Samozrejme, ocko...“.  

 Na Štedrý večer, keď už všetci sedeli za stolom a jedli, mamka povedala:  

„Počuj dcérka, ocko mi hovoril niečo o tom, že budeš spievať 

v kostole. Už ste to tam dohodli?“  

 „Áno, mami. Veľmi sa teším!“ odpovedala Lenka.  

 Keď sa už najedli, išli si rozbaliť darčeky. Mali krásne obaly, 

no stromček nad nimi bol ešte krajší. Nasledoval spev v kostole. 

Všetci sa pekne vyobliekali a išli na polnočnú omšu. Lenka mala 

krásny a silný hlas, a tak  jej spev znel výborne. Všetci ju za to 

chválili. Keď sa vrátili domov a všetci si už ľahli, Lenka myslela na 

všetky svoje prekrásne darčeky, no najväčším darom bolo pre ňu to, 

že mohla všetkým ľuďom vyčariť úsmev na tvári.                       

                                                                    Janka Bačiková, IV. A         Veronika Dvorská, I.D 

 Katka Kocáková, III. A  



 

 

Barborka Veliká, III. D 

 Barborka Šofranková, III. A    

 

 

 

JJaa  aa  mmôôjj  kkaammaarráátt  ssnneehhuulliiaakk  

 

 Prišla nedeľa a ja som sa zobudila trochu skôr ako inokedy. 

Pozrela som sa von oknom a zrazu bolo všetko krásne biele - 

zasnežené. V tej chvíli som vedela, že sa nudiť určite nebudem. 

Naraňajkovala som sa, navliekla na ruky teplé rukavičky a šup von! 

 A čo to? Na dvore stojí krásny snehuliak! Podišla som 

k nemu a prihovorila som sa mu. Povedala som mu svoje meno, ale 

on nič. Stál ticho - tichučko. Odbehla som dnu a vzala som mu 

starý hrniec, šál a samozrejme - metlu. Hrniec som mu dala na 

jeho veľkú bielu hlavu, šál na krk, aby mu nebola zima a metlu do 

ruky, aby ma strážil. Skamarátili sme sa. Na hrniec si posadali 

sýkorky, šál mu začal ťahať môj psík. Asi sa mu veľmi páčil. Prišiel 

za mnou ocko, že sa mám ísť najesť. Ale mne prišlo ľúto, že snehuliak zostane vonku sám. 

Ocko ma presvedčil, aby sme mu postavili kamaráta. Aj sa tak stalo. Snehuliak má kamaráta!  

 Nadišiel večer. Napísala som si úlohy, umyla zúbky a obliekla som sa do pyžamka. Ešte 

pred spaním som pozrela von oknom. Stáli tam obaja moji kamaráti. Spokojne som si ľahla do 

teplučkej postele. Snívalo sa mi o mojich nových kamarátoch.  

Kristínka Hrehová, IV. B 

 

AAkkoo  ssoomm  zzddoobbiill  vviiaannooččnnýý  ssttrroommččeekk  

 

 Konečne prišiel ten deň, na ktorý som sa tak dlho tešil. 

Bola sobota a mamka mi povedala: 

 „Danko, dnes budeš zdobiť vianočný stromček.“ 

 Veľmi som sa potešil, pretože doteraz som to nemohol 

robiť sám.  

 V izbe na zemi boli už pripravené vianočné ozdoby, 

škatule, v ktorých boli sviečky, gule, reťaze a samozrejme 

stromček. S radosťou som sa pustil do práce. Najprv som       

chcel povešať krásne, lesklé gule. Zo zeme som zdvihol 

škatuľu a tu odrazu „prásk“! Vyšmykla sa mi a spadla na zem. 

Ruky sa mi roztriasli a bolo mi do plaču, keď som uvidel na zemi hŕbu skla.  

 Čo teraz? Čo mi povie mamka? Ale potom som si povedal, že aj Pat a Mat všetko vyriešili 

a začal som rozmýšľať, ako to napraviť. A plán bol na svete. Zobral som papier a pokrčil do 

tvaru gule. Z kuchyne som doniesol alobal, ktorý mamka používa pri pečení. Papierové gule som 

obalil alobalom. Ihlou som na jednej strane prevliekol niť a gule boli hotové. Povešal som ich na 

stromček, pridal sviečky, reťaze a tešil sa zo svojej práce.  

 Každý, kto náš stromček videl, pýtal sa, kde sme kúpili také krásne ozdoby.  

                                                                          Daniel Bačovčin, IV. B 



 

ZZáázzrraaččnnéé  zziimmnnéé  mmoottýýllee  

 

 Je krásne vidieť motýle, ako poletujú medzi kvietkami. Majú krásne farebné krídla. 

Vidno ich skoro každý deň. Ale v zime? V zime sa ochladzuje, preto motýle nemôžu lietať, lebo 

by im zamrzli krídla. A ja mám veľmi rada motýle. Preto nemám rada 

zimu. Každé ráno sa pozerám cez okno, či ich tam neuvidím, ale viem, 

že v zime je to nemožné.  

 Jedného dňa som išla von a tu zrazu - motýliky! Lietali okolo 

mňa a sadali mi na ruky. Vtedy som si uvedomila, že sú to zázračné 

motýle. Odvtedy sa aj v zime pozerám cez okno.  

              Napísala a nakreslila Bianka Balogová, III. A 

 

NNeeppoorriiaaddnnii  žžiiaaccii  

 Raz sa žiaci zo školy vybrali do lesa k mravenisku. Lenže naši malí návštevníci boli veľmi 

neporiadni. Kade lesom prešli, tam ostal po nich kopec roztrhaných papierikov, fliaš a škatuliek. 

Mravcov to rozhnevalo. Začali rozmýšľať, čo s takými neporiadnikmi. Rozmýšľali a rozmýšľali, 

až nakoniec vymysleli takýto plán:  

 „Všetky odpadky pozbierame a odnesieme do školy. A v lese bude zasa čisto.“  

 Tak ako povedali, tak aj urobili. Vyzbierali  všetky odpadky a odniesli ich do školy. Tam 

ich podávali na lavice, stoličky a na zem. Zopár ich prilepili aj na tabuľu. Potom sa vrátili do 

mraveniska. Les bol čistý a pekný ako predtým.  No a žiaci museli upratovať až do večera. 

Preto si zaumienili, že keď pôjdu na výlet,  radšej odpadky vyhodia do koša, alebo si ich dajú 

do ruksaka. Od tejto udalosti bol v lese vždy poriadok a zvieratká sa tešili z čistého lesa. 

Tadeáš Česlák, II. A 

 OObbrráázzkkoovvéé  ččííttaanniiee  

Vyzdobili sme voňavé                ,    Vonku štípe mráz a padá                ,         

pripravili sme vianočné                    .  oblečieme si teplý kožuch a               hneď. 

Napiekli sme chutné                 ,   Zoberieme si nové                         ,                 

       sme dali             ,             a      .  tešíme sa na zimné radovánky.  

                                                                 Pre svojich mladších spolužiakov pripravili žiaci IV. B triedy. 



 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Ob__dlie 

b__valých kráľov 

sa cudzie rody 

snažili dob__ť 

a získať peňažný 

preb__tok. 

Martin Bartko, 

IV.D 

Bojnický zámok mal 

v m__nulosti veľa 

ob__vateľov.  

Páni žili v blahob__te, 

p__šili  sa prep__chovým 

príb__tkom so starob_lým 

a vzácnym náb__tkom. 
 

Hanka Zajacová, IV.D 

 

Posledný pán zámku gróf  

Ján František Pálfi tu mal 

svoje b__dlisko. Za jeho 

života bol v Bojniciach 

blahob__t, preb__tok jedla 

a často sa tu konali slávnosti.   

Nejeden dob__vateľ chcel 

zámok ako svoje ob__dlie. 

Povráva sa, že v ňom občas 

straší tajomná b__tosť. 
 

Emka Petríková, IV.D 

 

V m_nulosti sa ob_vateľom 

Bojníc neb_valo ľahko. Báli sa 

b_tiek a dob_vania, a nav_še sa 

zámok v noci stával b_dliskom 

strašidelných b_tostí. 

Viki Kočišová, IV.D 

P__chou Bojníc je starob__lý 

zámok.  V m__nulosti ho obývali 

hradní páni. Dnes sú ob__vateľmi  

zámku turisti, ktorí ho radi 

navštevujú. Nemusia sa báť 

dob__vateľov ani strašidelných 

b__tostí. Obdivujú starožitný 

náb__tok. V lete idú na odb__t 

pohľadnice zámku a suveníry. 

Tomáš Kobielský, IV.D 

Doplniť správne y, i bude 

pre tretiakov a štvrtákov 

hračka.  A ostatní? 

Skúste sa s niekým 

poradiť. Určite vám 

pomôže. 



 

 

Severný a južný pól sú najchladnejšie miesta na Zemi. Tieto studené 

polárne končiny sa volajú Antarktída a Arktída. Na zemských póloch 

slnko pol roka nevychádza a ďalších šesť mesiacov nezapadá. Jeho 

lúče sú však také slabé, že polárne kraje zostávajú chladné po celý 

rok.  

Antarktída ležiaca na južnom póle je najchladnejším miestom na 

Zemi. Obrovský kontinent pokrýva miestami až 2000 m hrubý ľad. 

Arktída na severe nie je kontinentom, tvorí ju veľký oceán, ktorého 

väčšia časť je po celý rok zamrznutá. Len okraje Arktídy majú 

priaznivejšie podnebie, kde sa dajú pestovať aj úžitkové rastliny. Od dávnych čias tu žijú 

Eskimáci.  

 Eskimáci osídlili chladnú Arktídu asi pred 4000 rokmi. Severoamerickí Indiáni ich 

pomenovali Eskimákmi, čiže „jedákmi surového mäsa“. Noví obyvatelia však sami seba nazývali 

jednoducho Inuiti - čiže ľudia. Kočovné eskimácke rodiny putovali v skupinách a lovili zver. 

Krutý zimný chlad prečkávali tak, že zakopali svoje 

príbytky do zeme. Strechy robili z naplaveného 

dreva alebo veľrybích kostí. Obliekali sa do 

dvojitej vrstvy koží zo sobov, či z polárnych 

medveďov.  

 Dnes býva väčšina Eskimákov v malých 

osadách alebo mestách, pričom lov zostáva naďalej 

súčasťou ich života. Eskimáci si zachovávajú 

hrdosť na svoju kultúru: udržiavajú si jazyk, 

piesne i umenie.  

 

 Eskimáci poľujú na zver, aby získali potravu 

a kožušiny na predaj. Majú v úcte líšky, soby, tulene, 

mrože a iné arktické zvieratá. Lov si vyžaduje 

trpezlivosť a obratnosť.  

 Pri love tuleňov Eskimák vyseká na 

zamrznutej hladine do ľadu dieru. Keď sa v diere 

objaví tuleň, aby sa nadýchol, lovec ho zastrelí. 

Eskimáci jedia tulenie mäso surové i varené. 

 Tradičné eskimácke sane ťahá záprah 10-15 psov 

plemena husky. So skúseným pohoničom prejdú aj 80 km za 

deň. Ak sa na zimnom love zdržiavajú dlhšie mimo domova, 

stavajú si z blokov snehu dočasné príbytky zvané iglu.  

 



 Napriek treskúcej zime, ľadovej vode a mrazivým vetrom žijú aj v polárnych oblastiach 

rastliny a živočíchy. Polárne živočíchy sa prispôsobili chladu hustou kožušinou, perím alebo 

hrubou izolačnou vrstvou tuku. Mnohé z nich majú biele sfarbenie, ktoré ich v zasneženej 

krajine výborne maskuje.  

  Medveď biely je mohutné zviera s hustou, vodu 

odpudzujúcou kožušinou, ktorá mu chýba len na konci 

nosa a spodnej časti chodidiel. Má výborný čuch 

a napriek tomu, že pôsobí ťarbavo, je bystrým a veľmi 

rýchlym lovcom. Dospelé jedince dosahujú hmotnosť až 

500 kg. Medveď biely je taký silný, že človeka môže 

usmrtiť jediným úderom laby. Mláďatá sa rodia v brlohu, 

ktorý do snehu vyhrabe medvedica. Zostávajú tam 4 

mesiace a živia sa materským mliekom.  

 

Tučniak obrovský hniezdi v najchladnejších 

oblastiach Zeme - na ľadových kryhách 

pokrývajúcich Antarktídu, kde je priemerná ročná 

teplota - 20 °C. Hneď, ako samička znesie vajíčko, 

začne sa oň starať samček. Zohrieva ho medzi 

bruškom a prstami 60 dní. Podobne si udržujú 

teplotu i vyliahnuté mláďatá. Tučniaky patria 

medzi vtáky, ale nevedia lietať, zato sú výborní 

plavci a potápači. 

Tulene patria medzi plutvonožce. Napriek veľkému 

telu sú to rýchli a obratní plavci. Hrubá vrstva tuku 

a mastná hladká srsť ich chráni pred chladom. Plávajú 

ladne tak, že striedavo udierajú zadnými končatinami. 

Na súši sú naopak nemotorné. Po brehu sa posúvajú 

vlnivými pohybmi celého trupu. Tulene na jar 

a začiatkom leta vytvárajú mnohočlenné kolónie - 

zhlukujú  sa tam v celých stovkách.  

Pižmoň severský je príbuzný kôz a oviec. Je to jediné 

veľké zviera schopné prežiť zimu v nehostinných 

polárnych oblastiach. Jeho zavalité telo pokrývajú husté 

jemné chĺpky, cez ktoré pretŕčajú pevné dlhé chlpy. 

Stádo pižmoňov sa zhlukuje dohromady, čím sa zníži 

strata tepla tela jedincov. Zároveň sa tým chránia pred 

dravcami.  
 

Zdroje:  Detská ilustrovaná encyklopédia Živý svet II, Slovart 1992 
 Detská ilustrovaná encyklopédia Svet okolo nás IV, Slovart 1993 



 

 
 

 

Táto dvojstrana je venovaná tým, ktorí si radi potrápia svoje hlavičky. 
 

 
 

  Nájdi 10 rozdielov. Ak sa ti to podarí, môžeš si obrázky vyfarbiť. 

                         
                                                                                                                               www.123rf.com 

Tu si môžeš nakresliť riešenie tajničky:

1 1. Opak slova veľký

2 2. Pomôcka na šitie

3 3. Nosíme v nej učebnice

4 4. Zelenina zelenej farby

5 5. Časť príbora

6 6. Opak slova nie

7 7. Pajác

Alexandra Kandalová, III. B

Hádanky

1 1. Dievčenské meno (4. 2.)

Nechce baran do stráne, 2 2. Pichľavý ovocný krík

za rohy ho ťaháme. 3 3. Hudobný dychový nástroj

Keď zo stráne letí, 4 4. Dievčenské meno (30.1.)

nesie fúru detí. 5 5. Ryšavé lesné zviera

Čo je to? 6 6. Dáva sa na vlasy

(enas)

Za srieňovým plotom 7 7. Slúži na kúpanie

ktosi stojí bosý. 8 8. Pomôcka na šitie

Samozrejme potom 9 9. Dopravný prostriedok

červený nos nosí. 10 10. Oblečenie

Čo je to? 11 11. Člen rodiny

(ka iluhens) 12 12. Vec na písanie

Ktorý rok trvá iba jeden deň? 13 13. Teplé ročné obdobie

(kor ývoN) Laura Draxlerová,III. B



 



  
 

Radi športujete, alebo ste aspoň fanúšikmi športu na televíznych 

obrazovkách? Môžete sa tešiť! Už o chvíľu -  7. februára sa v ruskom meste 

Soči začína najväčší sviatok všetkých športovcov - zimné olympijské hry. 

Športovci z celého sveta sa štyri roky poctivo pripravovali, aby mohli 

predviesť svoje umenie na svahoch, štadiónoch a iných športoviskách v 98 disciplínach v rámci 15 

športových odvetví. Niektoré z nich sú zobrazené na týchto piktogramoch. Skúste napísať čísla 

k jednotlivým obrázkom. Svoje odpovede si môžete skontrolovať.  
 

1 Krasokorčuľovanie   2 Akrobatické lyžovanie 3 Ľadový hokej  4 Sánkovanie 

5 Biatlon    6 Boby    7 Alpské lyžovanie   8 Beh na lyžiach 

9 Skoky na lyžiach  10 Rýchlokorčuľovanie  11 Snowboarding   
 

 

                 

 

 
 

 

Za odmenu si môžeš vyfarbiť obrázkové olympijské kruhy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
   

 

blouse dress shirt T-shirt trousers 

     

skirt coat sweater suit swimsuit 

  
   

cap hat gloves mitten scarf 

 
    

shorts jacket anorak vest tie 

  
   

shoes boots trainers socks sandals 

Zdroj obrázkov: www.clker.com, www.cliparts101.com 

http://www.clker.com/
http://www.cliparts101.com/


Fučí vietor, pŕchne lístie, 

stromom bude zima iste. 

 

Tu máš, jabloň, rukavičky, 

stoknem si ich na vetvičky. 

  

Čerešničke na nôžky 

obujem dve ponožky.  

Čiapku bude nosiť hruška, 

neodmrznú hruške ušká. 

 

Nech aj slivke dobre je- 

pulóver ju zohreje. 

  

Hopsarasa, či som rád!  

Obliekol som celý sad! 

 

 
  

Ak radi čítate, skúste siahnuť po knihách spisovateľky Kristy 

Bendovej. Určite vás nesklamú. Zažijete dobrodružstvá so Samkom 

Klamkom, zasmejete sa na troch nezbedníkoch z knihy Opice z našej 

police, Jožko Pletko vám ukáže, že každý občas niečo popletie 

a s Osmijankom a jeho psom Osmidunčom budete putovať po 

rozprávkovej krajine. Verte mi, určite sa nebudete nudiť. Také sú 

knihy Kristy Bendovej, plné láskavého humoru. Aj keď spisovateľka zomrela v roku 1988, jej knihy 

patria medzi najobľúbenejšie detské knihy a stále si nachádzajú nových čitateľov.  
 

  

     

www.martinus.sk 

Ako Jožko Pletko poobliekal všetko 
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Vaneska Vargová, III. D              Matúš Bačišin, I. A              Vivien Dindáková, I. A         Kristínka Krúdyová, III. A 
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   Dominika Mattová, IV. D    Sonička Zambová, III. A            Anička Maťašová, III. A   Klárka Bodnárová, IV. A    

                   
         Matúš Balog, IV. A          Stanko Senderák, III. A      Klárka Bodnárová, IV. A    Simonka Chovancová, III. A 

  

 


