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Kedy sú Vianoce?

•Keď sa usiluješ podať ruku tomu, kto Ťa urazil a odpustíš mu, vtedy sú

Vianoce.

•Keď vieš prijať od iných láskavé slovo a úsmev, aj ho podať ďalej, vtedy sú

Vianoce.

•Keď sám šíriš porozumenie okolo seba, vtedy sú Vianoce.

•Keď si nájdeš čas pre iných, vtedy sú Vianoce.

•Keď pomôžeš niekomu, vtedy sú Vianoce.

•Keď si včas uvedomíš a nevyslovíš nepekné slová, slová zloby a ohovárania,

vtedy sú Vianoce.

•Keď..., vtedy sú Vianoce.

Prajeme Vám požehnané Vianoce a celý nový rok, veď každý deň môžu

byť tie najkrajšie sviatky v roku – Vianoce.

– RR –

PS: Prijmite od nás malý, ale o to srdečnejší darček, ktorý sme v Redakčnej rade

časopisu Kmeťovček sami vlastnoručne vyrobili, aby sme Vás potešili. Sú to ozdoby

z vosku, ktoré si môžete zavesiť na zelené vetvičky.



1. Výstava obrazov z plodov zeme v Novej Bani

September 2012

Koniec septembra sa už tradične nesie v znamení peknej tradície v neďalekej

Novej Bani. Každoročne tam miestni veriaci vyzdobia kostol obrazmi z rôznych

plodov zeme. A tak sa naši prváci, druháci, štvrtáci a siedmaci s pani učiteľkami

rozhodli, že sa tam pôjdu poďakovať za úrodu aj oni.

Novobanským kostolom sa niesla krásna vôňa, najmä z ovocia. Videli veľa

nádherných výtvorov, ktoré boli tematicky zamerané na ROK VIERY a ROK SV.

CYRILAAMETODA. Všetkých nadchol pokoj a krása, ktoré dýchali z obrazov.

Na budúci rok sa tam určite pôjdeme znova poďakovať za všetko, čo nám

dobrotivý Nebeský Otec dáva.

– lienka –

2. Jesenná výstava

16. – 19. október 2012

V našej škole sa už tradične každý rok koná výstavka z
výtvorov našich žiakov, ktoré urobili z rôznej zeleniny,
ovocia a plodov. Ani tento rok nezaháľali a vytvorili rôzne
strašidielka, tváričky, venčeky, dekorácie... Všetko to mala
pod patronátom p. uč. Mgr. Mária Gregorová.
Ďakujeme, Pane, za plody zeme, ktoré nám plným
priehrštím dávaš.

– lienka –

3. Výstava hračiek

November 2012

Siedmaci na hodinách výtvarnej výchovy vytvorili hračky. Na tom by nebolo nič

zvláštne, keby ich nevytvorili z „ničoho“ alebo lepšie povedané, z odpadového materiálu

– rôzne kusy látok, papier, plastové fľaše, kartón...

Počas dvoch týždňov si mohli všetci žiaci pozrieť ich fantastické výtvory. Mohli tam

nájsť lietadlo, loď, ktorá sa nikdy nepotopí, snehuliaka, ktorý sa nikdy neroztopí, robota,

bábiky, gitaru, ktorá takmer hrala a i. Možno z nich v budúcnosti vyrastú dizajnéri.

– lienka –



4. Exkurzia v divadle vo Zvolene

V jedno pekné ráno 14.11. 2012 (v stredu) sa

žiaci prvého stupňa vybrali autobusom do Zvolena.
Išli na divadelné predstavenie Polepetko. Všetkým
žiakom sa to veľmi páčilo. Prvákom sa najviac
páčil Polepetko, ktorý podľa nich všetko doplietol.
Natálke z druhého ročníka sa páčila princezná
Pletana. Naozaj dobrý pocit z divadelného
predstavenia mali tretiaci, ktorým sa páčilo všetko.
Napríklad Peťkovi z tretieho ročníka sa najviac
páčili 3D guľôčky. Marcelke sa páčila princezná a
Zubadlo. Najstarším štvrtákom sa páčil Polepetko a
dievčatám kuchárikovia, ktorí stále varili.

Tento deň skončili návštevou nákupného centra
Európa, kde si išli niečo kúpiť za vreckové alebo
podľa našich tretiakov nakúpiť suveníry.

Všetkým žiakom prvého stupňa sa veľmi páčilo
a na exkurziu vo Zvolene budú dlho spomínať.

– lele – momo –

5. A Slovo bolo u Boha

22. november 2012

Diecézne (krajské) kolo v recitácii
kresťanskej poézie a prózy v Banskej Bystrici
sa konalo 22. novembra 2012.
Našu školu reprezentovali piati žiaci: Peťko
Tabernaus, Adelka Hirčáková, Michaela
Papajová, Monika Gulašová a Hanka Balková.

Naša žiačka Michaela Papajová získala 3.
miesto v 2. kategórii v prednese poézie. Za
reprezentáciu školy ďakujeme a Miške
blahoželáme.

– lienka –

6. Olympiáda zo slovenského jazyka a

literatúry

13. december 2012

13. decembra 2012 sa v Žarnovici konalo
obvodné kolo v Olympiáde zo slovenského
jazyka a literatúry. Našu školu v kategórii C
reprezentovali dve žiačky: Nikolka Gáfriková a
Janka Lipjanska z 9. roč. Obom ďakujeme za
reprezentáciu školy a Nikolke blahoželáme k 1.
miestu a postupu do krajského kola.

– lienka –

DOM CHLEBA – BETLEHEM

Keď sa povie slovo Betlehem, všetkým

určite napadnú veci spojené s Vianocami.

Málokto však vie, že slovo Betlehem v

preklade znamená „DOM CHLEBA“. A

Betlehem aj naozaj je domom chleba.

Pretože sa tam narodil náš Spasiteľ Ježiš

Kristus, ktorý je „živým CHLEBOM Z

NEBA“.



Dnes je toto miesto veľmi
vyhľadávané tisíckami veriacich.
Konkrétne je to Bazilika narodenia
Pána, ktorá je postavená na mieste
narodenia Pána. Postaviť ju dala sv.
Helena. Hlavný oltár sa nachádza nad
jaskyňou Pánovho narodenia, do ktorej
po oboch stranách oltára vedú schody.
Jaskyňa je nádherne ozdobená
lampami. Steny sú obložené
mramorom a na nich je nápis v
latinčine: „Tu sa z Panny Márie narodil
Ježiš Kristus.“ Presné miesto na dlažbe
označuje strieborná hviezda.

– jeel –

JEŽIŠ – CHLIEB ŽIVOTA

Ježiš im povedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude
hladovať." (Jn 6, 35)

Aká je výzva Ježiša Krista pre nás? Ježiš Kristus nám hovorí, aby sme za
Ním neprichádzali len s prosbami o pozemské veci, pýtali si zázračné
uzdravenia, priateľov, prácu či úspechy v škole a v učení. Ježiš chce, aby sme
stáli aj o duchovné – večné dary. Chodili na sv. omšu v nedeľu, ale našli si čas
aj v bežný deň a pri sv. omši prijímali jeho – živý CHLIEB Z NEBA. Aby sme sa
tak sýtili večným Chlebom života pri svätom prijímaní večným slovom zo
Svätého písma.

Len keď budeme prijímať Ježiša do svojho srdca ako CHLIEB ŽIVOTA, len
tak budeme skutočne šťastní.

– lienka –

Slávnosťou sv. Cyrila a Metoda (5.7.2012) sa začal v Katolíckej cirkvi Jubilejný rok,

ktorý je zasvätený dvom vierozvestom – sv. Cyrilovi a Metodovi.

V roku 2013 to bude slávenie už 1150. výročia od ich príchodu na územie dnešného

Slovenska.

Pri tejto príležitosti budeme v našom časopise uverejňovať aj rubriku pod názvom

ROK SV. CYRILAAMETODA.



Dnes vás oboznámime so stručným životopisom týchto svätcov.

1.Obaja bratia pochádzali zo Solúna.

2.Metod bol starší, pôsobil najskôr ako vysoký úradník, neskôr sa stal

biskupom.

3.Cyril, mladší z bratov, sa civilným menom volal Konštantín a bol

rehoľníkom.

4.Boli veľmi vzdelaní.

5.V roku 863 boli panovníkom Michalom III. vyslaní na územie Veľkej

Moravy, aby učili tamojší ľud.

6.Vtedy bola liturgickým jazykom latinčina, ktorej bežný človek

nerozumel, preto začali sláviť liturgiu v jazyku zrozumiteľnom ľudu – v

staroslovienčine.

7. Do jazyka, ktorému ľud rozumel, preložili aj bohoslužobné knihy a

Sväté písmo.

8.Konštantín zostavil písmo, ktoré sa volalo hlaholika, neskôr ho

upravili jeho žiaci a nazvali ho cyrilika.

9.Sviatok sv. Cyrila pripadol v Cirkvi na 14. februára a sviatok sv.

Metoda na 6. apríla.

10.Pápež Ján Pavol II. solúnskych bratov sv. Cyrila a Metoda vyhlásil za

spolupatrónov Európy a na Slovensku sa ich spoločný sviatok slávi 5.

júla.

- lienka –

Svätý Otec Benedikt XVI. 11. novembra na 50. výročie Druhého vatikánskeho

koncilu otvoril ROK VIERY. Je akousi príležitosťou na hlbšie zamyslenie sa, ako

každý z nás prežíva tento neoceniteľný dar – DAR VIERY.

DETSKÉ KRÉDO

Verím, verím, verím –

húska s bielym perím:

dníčkom, ktoré žijem,

vodičke, čo pijem,

snom, čo v noci sníva

moja hlávka živá,

verím z duše rada

dažďu, ktorý padá,

verím slnku, trávam,

hrám, ktoré hrávam,

verím ľuďom, slovám...

Stále zas a znova

verím odovzdane

Tvojmu dielu, Pane.

A tak moja viera

Tvoje klásky zbiera -

húska s bielym perím.

Od vekov tak verím.

Milan Rúfus: Modlitbičky

– lienka –



A sme tu s pravidelnou tohtoročnou rubrikou.
Tentokrát sme sa znova pýtali tých najmenších – prvákov.
A ochotne nám odpovedali na naše zvedavé otázky.

1. Ktorá je tvoja najobľúbenejšia rozprávka?
Brigitka: Stela.
Adamko: Popoluška.
Barborka: Mrázik.
Peťko: Mrázik.
Adelka: Mrázik. :) :) :)

2. Ako prežívaš Štedrý deň?
Adamko: Sedíme pri vianočnom stole.
Barborka: Guľujem sa s mojou sestrou vonku. :)
Peťko: Guľujem sa a hrám hokej. :)
Adelka: Upratujeme, potom papáme. :) :) :)

3. Kde sa narodil Ježiško?
Brigitka: V Betleheme.
Adamko: V Betleheme.
Barborka: V Betleheme.
Peťko: V Betleheme.
Adelka: V Betleheme.
(Pozn. RR: Ale máme múdre deti, všetci to vedeli!)

4. Ktoré koledy si doma spievate?
Brigitka: Spievame si, ale neviem aké.
Adamko: Tichá noc, svätá noc...
Barborka: Sneží, sneží...
Peťko: Žiadne.
Adelka: Žiadne.

5. Čo rád/rada robíš počas vianočných prázdnin?
Brigitka: Hrám sa vonku.
Adamko: Sánkujem sa.
Barborka: Som v izbe pri stromčeku.
Peťko: Čakám pri stole, kým dostaneme darčeky.
Adelka: Sánkujem sa, hrám sa doma. :)

Za odpovede ďakujeme.
– ňuňu – lm –

OKTÓBER:

František : Krstné meno František je talianskeho pôvodu, bolo odvodené od mena svätého

Františka z Assisi a znamená „malý Francúz". Svätý František veľmi dobre ovládal

francúzštinu, preto v detstve dostal prezývku Francesco, čiže malý Francúz. Uvedené

krstné meno je na našom území bežne zaužívané. Nositeľov oslovujeme aj Fero, Ferino, Feri,

Ferko. Meniny oslavujú 4. októbra.



Natália: Ženské meno Natália má latinský pôvod a jeho voľný preklad je „dieťa Vianoc".

Nositeľky oslovujeme Natálka, Naťa, Natka a na našom území v súčasnosti patrí toto meno

medzi populárne. Natálie oslavujú meniny 6. októbra.

Brigita: Ženské meno Brigita má keltský pôvod a v preklade znamená „mocná, silná". S

nositeľkami tohto mena sa na Slovensku stretávame ojedinele. Meniny majú 8. októbra.

Vladimíra: Ženské meno Vladimíra má slovanský pôvod a význam mena je „veľká vládkyňa".

Nositeľky tohto ojedinelého krstného mena oslovujeme Vlaďka, Vladina, Vladi. Vladimíry majú

meniny 16. októbra.

Lukáš: Mužské meno Lukáš má latinský pôvod a v preklade znamená „pochádzajúci z Lukánie,

kraja v južnom Taliansku". Na Slovensku je toto meno známe z biblie a je populárne. Nositeľov

oslovujeme prevažne Lukáško, Lukino, Luko, Ljuk. Lukášovia majú meniny 18. októbra.

Kristián: Mužské meno Kristián má grécky pôvod a jeho význam je „kresťan, Kristovi zasvätený".

Ak sa stretneme s nositeľmi tohto v súčasnosti na Slovensku obľúbeného krstného mena,

oslovujeme ich napríklad Kris, Kristiánko. Kristiánovia majú meniny 19. októbra.

Klára: Ženské meno Klára má latinský pôvod a vo voľnom preklade znamená „jasná, svetlá,

slávna". Nositeľky tohto mena oslovujeme Klárika, Klárka. V súčasnosti sa na Slovensku

vyskytuje toto meno menej a skôr v populárnej talianskej verzii Chiara. Kláry majú meniny 29.

októbra.

NOVEMBER:

Tibor: Mužské meno Tibor má latinský pôvod a znamená „muž pochádzajúci z latinského mesta

Tibur". Nositeľov tohto na Slovensku málo rozšíreného mena oslovujeme Tibi, Tibino, Tiborko,

Tibko. Tiborovia oslavujú meniny 10. novembra.

Martin, Maroš: Mužské meno Martin má latinský pôvod a v prenesenom význame znamená

„bojovný". Toto krstné meno patrí na Slovensku k stále rozšíreným a nositeľov oslovujeme aj

Martinko, Maťo, Maťko. Meno Maroš je tiež obľúbené a odvodené od mena Martin. Nositeľov

oslovujeme najmä Maroško, Majo, Majko. Martinovia aj Marošovia majú meniny 11. novembra.



Katarína: Krstné meno Katarína je gréckeho pôvodu a znamená „čistá, mravná". Na

Slovensku patrí toto meno Katka, Katarínka, Katuška medzi bežné a meniny Kataríny oslavujú

25. novembra.

Ondrej, Andrej: Mužské mená Ondrej a Andrej majú grécky pôvod a v preklade znamenajú

„statní, mužní, odvážni". Krstné mená Ondrej, Andrej patria na našom území medzi bežne

zaužívané. Ondrejovia aj Andrejovia oslavujú meniny 30. novembra.

DECEMBER:

Bibiána: Ženské meno Bibiána má latinský pôvod a v preklade znamená „plná života". S

nositeľkami tohto krstného mena sa na Slovensku stretávame ojedinele a oslovujeme ich aj

Bibi, Bibiánka. Bibiány majú meniny 2. decembra.

Barbora: Ženské meno Barbora, Barbara má grécky pôvod a v preklade znamená „cudzinka".

Nositeľky tohto na Slovensku pomerne zaužívaného mena oslovujeme aj Barborka, Barbinka,

Babu. Barbory a Barbary oslavujú meniny 4. decembra.

Lucia: Ženské krstné meno Lucia má latinský pôvod a v preklade znamená „svetlá, žiariaca". Na

Slovensku patrí toto meno k bežne zaužívaným a nositeľky oslovujeme aj Lucka, Luci, Lucinka.

Lucie oslavujú meniny 13. decembra.

Adela: Ženské meno Adela má francúzsky pôvod a v preklade znamená „ušľachtilá bytosť,

vznešená". S Adelkami sa na Slovensku stretávame iba niekedy. Meniny oslavujú 22. decembra.

Adam: Podľa starozákonnej knihy Genesis je Adam prvý človek, muž stvorený Bohom v raji,

telo z hliny. Z tohto spojenia je odvodený aj pôvod krstného mena Adam z hebrejčiny, čo v

preklade znamená „človek z hliny, pozemšťan". Meno Adam patrí na Slovensku medzi obľúbené.

Meniny oslavujú Adamovia spolu s Evami na Štedrý deň 24. decembra.

Eva: Pôvod mena Eva pochádza z hebrejčiny a vo voľnom preklade znamená „tá, ktorá dáva

život". Podľa starozákonnej knihy Genesis je to prvá žena stvorená Bohom z Adamovho rebra.

Na našom území je toto meno bežne zaužívané a nositeľky oslovujeme väčšinou Evka, Evička.



Ivana: Krstné ženské meno Ivana je odvodené z mena Ján, má slovanský pôvod a jeho

význam znie „Boh je milostivý". Meno Ivona je francúzskeho pôvodu a v preklade

znamená „vyzbrojená tisovým lukom". Nositeľky týchto na našom území bežne

zaužívaných mien oslovujeme Iva, Ivka, Ivanka a Ivonka. Meniny oslavujú spolu 28.

decembra.

Dávid: Mužské meno Dávid má hebrejský pôvod a v preklade znamená „miláčik". Toto

biblické meno patrí na našom území medzi populárne a nositeľov oslovujeme aj Dávidko,

Dado, Dadko. Dávidovia majú meniny 30. decembra.

pripravila – jeel –

Už v minulom čísle sme vás oboznámili s mimoškolskou činnosťou, preto názov A SME „MIMO“.
Aj v tomto čísle vás poinformujeme o dvoch krúžkoch, ktoré fungujú v našej škole. Budú to krúžky:
Anglický klub a Spevácky zbor.

Anglický klub

Angličtina sa v tomto svete stáva čoraz potrebnejšou. Aj preto v našej škole už pár
rokov funguje krúžok pod názvom Anglický klub. Poväčšine sa doň prihlasujú tí, ktorí
majú radi anglický jazyk a chcú sa v ňom zdokonaľovať. Anglický klub viedlo už
niekoľko pani učiteliek, podľa toho, ktorá práve učila anglický jazyk. Dnes tomuto
krúžku kraľuje pani učiteľka Mgr. Lucia Králová.

Často sa v krúžku pozerajú rôzne filmy v angličtine alebo vypracovávajú sa
pracovné listy v angličtine. Tento krúžok mávajú jeho členovia každú stredu o 14.00
hod.

Niektorým členomAnglického klubu sme položili pár otázok:
.
1. Prečo si sa prihlásil/a na Anglický klub?
Laura, Barbora, Nikola: ...lebo tam pozeráme dobré filmy v angličtine.
Hana: Mám rada pani učiteľku Královú.

2. Čo najradšej robíte na krúžku?
Laura, Barbora, Nikola, Hana: Pozeráme filmy, robíme cvičenia...

3. Plánujete sa v budúcnosti venovať angličtine?
Laura, Barbora, Nikola, Hana: Áno.

.



4. Pomáha vám tento krúžok zdokonaľovať sa v angličtine?

Laura, Barbora, Nikola, Hana: Áno, pomáha.

5. Pili ste už niekedy nejaký čaj z Anglicka?

Laura, Barbora, Nikola: Áno.
Hana: Áno, keď príde sesternica.
Ďakujeme za sprostredkované informácie o fungovaní krúžku.

– jeel – ňuňu –

Spevácky zbor

Druhý krúžok, ktorý dnes predstavíme, je asi „najstarší“ krúžok fungujúci v našej škole. Rok
jeho vzniku je totožný s rokom vzniku našej školy, čiže tento rok oslávil spolu s našou školou
rovnú dvadsiatku. Aj pri vedení tohto krúžku sa vystriedalo niekoľko dirigentov. Dnes pracuje
pod taktovkou pani učiteľky Mgr. Jany Regulyovej a pod „hudobným vedením“ pani učiteľky
Mgr. Lenky Švaralovej.

Jeho členovia sa zúčastňujú rôznych speváckych súťaží, v ktorých úspešne reprezentujú
seba i školu, ale hlavným poslaním zboru je doprevádzať svojím spevom sväté omše – školskú
sv. omšu v stredu a detskú sv. omšu v nedeľu, pri ktorej rady prídu medzi aj naše bývalé členky
zboru.
Aj niekoľkým členkám Speváckeho zboru sme položili pár otázok.

1. Prečo si si vybrala práve Spevácky zbor?
Nika: Páči sa mi tam, sú tam dobré pani učiteľky.
Janka: Zo zvyku.
Lucka: Je tam dobrý kolektív.

2. Ktorú pieseň v zbore najradšej spievaš?
Nika: Svet sníval...
Janka: Otče náš.
Lucka: Je mi to jedno. Všetky.

Ďakujem za krátky, ale výstižný rozhovor.
– lienka –

Dedo ide s vnúčikom na cintorín a zapaľuje sviečku. Malý

vnúčik sa ho pýta: "Dedo a to si tu budeme opekať?"



V našej Redakčnej rade si uvedomujeme, že ten najkrajší dar sa určite nedá kúpiť v
obchode, pretože ten najkrajší dar nám bol daný pred vyše dvetisíc rokmi od Boha a bol ním
Ježiš Kristus.

Myslíme však aj na tie dary, ktorými sú hodnoty v živote ako zdravie, láska, dobré
medziľudské vzťahy, odpustenie, priateľstvo... Ale práve tieto krásne hodnoty sa dajú vyjadriť
hmotným darom. Preto sme sa rozhodli urobiť rebríček darov, ktoré sa v obchode dajú kúpiť.
Pozrite sa na našu malú vianočnú štatistiku darčekov.

1.CD, DVD, MP3, elektronika – 10
2.Oblečenie (aj klobúk, čiapka, šál, rukavice, sveter) – 9
3.Kniha – 6
4.Tablet, notebook – 5
5.Mobil – 5
6.Kozmetika – 4
7.Bižutéria – 3
8.Zvieratko – 3
9.Hračky (žeriav na diaľkové ovládanie, plyšák) – 3
10.Topánky, tenisky – 3
11.Sviečka – 3
12.Vlastná izba – 3
13.Elektrická gitara, bicie nástroje, klavír – 3
14.Bicykel – 2
15.PC hra, playstation – 2
16.Športové potreby, korčule – 2
17.Peniaze – 2
18.Televízor – 1
19.Nábytok – 1
20.Darčekové predmety – 1
21.Šperky – 1
22.Taška – 1
23.Slúchadlá – 1
24.Spoločenská hra – 1

Nech už pod stromčekom nájdete čokoľvek, nikdy nezabudnite,
že to bolo darované z lásky. A Láska – Ježiš je tým najkrajším
vianočným darom pre človeka.

Prajeme Vám úprimnú radosť z vianočných darov.
– RR –



K Vianociam neodmysliteľne patria aj rozprávky. Rozprávky hrané, rozprávky
kreslené, rozprávky krátke, rozprávky dlhé... Bez čarovných chvíľ pri sledovaní
rozprávok si mnohí z nás nevedia predstaviť vianočné prázdniny. Akosi k nim
neodmysliteľne patria. Rozprávky sledujú okrem detí aj dospelí, ktorí sa vďaka nim
vracajú do detstva a pripomínajú si čarovné chvíle strávené s rodinou aj pri
rozprávkach. Preto väčšinu opýtaných tvorili práve dospelí ľudia.

Okoloidúcim sme položili jedinú otázku:
BEZ KTOREJ VIANOČNEJ ROZPRÁVKY SI NEVIETE PREDSTAVIŤ VIANOCE?
Čo myslíte? Aká rozprávka sa v odpovediach vyskytovala najčastejšie?

Tu sú odpovede:

Tri oriešky pre Popolušku – odpovedalo 69 ľudí

Mrázik – odpovedalo 21 ľudí

Perinbaba – odpovedalo 9 ľudí

Krásna Varvara – odpovedalo 7 ľudí

Princezná so zlatou hviezdou na čele – odpovedali 6 ľudia

Shrek a zázračné Vianoce – odpovedali 6 ľudia

Pyšná princezná – odpovedali 5 ľudia

Sám doma – odpovedali 4 ľudia

Vianočné myši – odpovedal 1 človek

Doba ľadová – odpovedal 1 človek

Bez všetkých rozprávok – odpovedal 1 človek

... a jeden človek nám odmietol odpovedať.

Za odpovede ďakujeme.

– lux – máša – momo – bee – lele –

Zimný spánok

(Rozprávanie)

Zima je jedno z ročných období. Je to čas, keď si zvieratá hľadajú

potravu a skrýše, v ktorých by sa uložili na zimný spánok.

Príroda je veľmi pekná aj v zime, keď je všetko zasnežené.

Z diaľky sa ozýva smiech a krik sánkujúcich sa detí. Deti sa sánkujú na

snehu a korčuľujú na zamrznutom rybníku. Všetci sa tešia na prichádzajúce

Vianoce, keď zasadnú za štedrovečerný stôl.

Cez zimu sú stromy zasnežené. Rastliny cez zimu spia pod snehom.

Niektoré zvieratá spia. Medvede spia v brlohoch. Jelene, lane, muflóny a

daniele žijú aj cez zimu v hore.

Zima má svoje čaro.

Marek Toma, 7. roč.



Od septembra u nás pracuje jedna nenápadná a milá osôbka, ktorá sa

stará o čistotu priestorov našej školy. Hádate správne, je to milá pani

upratovačka. A keďže je pre mnohých neznáma, v dnešnom rozhovore

sa dozviete o nej viac.

1. Ako prežívate Vianoce?

Teším sa z vnúčeniec a z rodiny.

2. Ktorý vianočný darček v detstve a v dospelosti Vás najviac

potešil?

V detstve to bola bábika a kočík. A v dospelosti pokoj a zdravie.

3. Ako sa Vám páči v našej škole?

Je tu kľudnejšie, veselšie a nachádzam tu pokoj.

4. Aké zvyky dodržiavate na Vianoce?

Rada počúvam pri práci koledy.

5. Ktorú vianočnú rozprávku máte najradšej?

Princezná so zlatou hviezdou na čele.

6. Ktorý predmet v škole ste mali najradšej a ktorý naopak

nie?

Najradšej som mala slovenský jazyk a najmenej rada som mala

matematiku, ťažšie sa učí.

7. Aké vlastnosti sa Vám na ľuďoch páčia a aké nepáčia?

Páči sa mi úprimnosť a zhovorčivosť a nepáči sa mi zádumčivosť a

málovravnosť.

3 NAJ:

NAJ JEDLO – Knedľa, kapusta, pečené mäso.

NAJ KOLEDA – Hajaj, búvaj...

NAJ SVIATOK V ROKU – Vianoce.

Za rozhovor a venovaný čas zo srdca ďakujeme.

– lm – ňuňu –



Lucy a zimná krajina

Kde bolo, tam bolo, žila raz jedna rodina
Strečovcov v Londýne. Neďaleko ich domu bola
telefónna búdka, na ktorú sa stále pozerala Lucy,
dcéra Strečovcov. Lucy mala hnedé vlasy, modré
oči a 9 rokov. Bola odlišná od ostatných detí.

Jeden deň si s pani učiteľkou čítali príbeh o
čarovnej búdke, ktorá viedla do zimnej krajiny.
Lucy sa začudovane pozrela na pani učiteľku.
Cestou domov Lucy vstúpila do čarovnej búdky.
Dvere na čarovnej búdke sa záhadne zavreli.
Pokúšala sa ju otvoriť, ale márne, dvere sa
zasekli.
Lucy kričala: „Pomóc, pomóc!“ Ale nikto sa
neohlásil. Zrazu sa búdka pohla smerom dolu,
Lucy sa veľmi zľakla. Odrazu sa ocitla v zimnej
krajine.
„Kde som sa to ocitla?“ spýtala sa sama seba.
Otočila sa a za sebou videla zimnú krajinu.
Všade padal sneh, domy boli ovešané cencúľmi.
Započula piskot detí, ktoré sa korčuľovali na ľade.
Podišla k nim a spýtala sa ich: „Môžem sa s vami
korčuľovať?“ Jedno z detí, ktoré sa volalo Šimon,
prikývlo a dovolilo jej sa s nimi korčuľovať. Lucy
sa potešila, že si našla nových kamarátov.

Lucy sa spýtala Šimona: „Prečo som sa sem
dostala?“
Šimon jej odpovedal: „Ten, kto vlezie do
čarovnej búdky, ocitne sa v našej krajine. Po
celý celučičký rok je tu zima, mráz a sneh.“

„Chcem ísť domov!“ zakričala Lucy. Šimon
ju zobral za ruku a krôčik po krôčiku ju
zaviedol k čarovnej búdke. Lucy sa mu
poďakovala a mávnutím ruky bola pri svojom
dome.
Lucy si neuvedomila, že je Štedrý deň, celé

mesto bolo ozdobené vianočnými ozdobami,
na každom kroku bolo vidieť padať snehové
vločky, všade hrali koledy. Pri bráne ju čakali
pán a pani Strečovci. Lucy ich s chuťou
objala s tým, že nikomu neprezradila o zimnej
krajine.

– momo – lele –



Ako vyzerá moje ranné vstávanie?

1.Otvorím okno dokorán, nadýcham sa čerstvého vzduchu a rozmýšľam, aké

oblečenie prispôsobím tomuto počasiu. (4)

2.Zapnem internet a pozriem si, aké počasie na dnes hlásia. (3)
3.Je mi jedno, aké hlásia počasie, hlavné je, že ešte pred školou stihnem
navštíviť všetky možné otvorené obchody v meste. (2)
4.Zobudím sa, otvorím oči, no stále sa nedvíham z postele. Z domu idem na
poslednú chvíľu a samozrejme, nič nestíham. (1)

Druhá hodina v škole. Vôbec neviem, o čom p. učiteľka rozpráva. Čo mi behá
po rozume?
1.Už nech som doma v posteli. Zaľahnem a nikto ma z nej nedostane. (1)
2.Ktovie, či už otvorili ten nový obchod... Dúfam, že tam budú mať tie pekné
topánky. (2)
3.Dúfam, že už odpísal/a. Som strašne nedočkavá/ý, čo na to povie. (3)
4.Dnes sa pôjdem poprechádzať do lesa, konečne si oddýchnem. (4)

A čo obedná prestávka?
1.Celý deň som čakala na tento moment, keď konečne navštívim ten nový
obchod. (2)
2.Naobedujem sa, sadnem si do parku a budem pozorovať svet okolo. (4)
3.Ľahnem si na lavicu a aspoň 20 minút si pospím. (1)
4.Zapnem wifi a surfujem na internete... (3)

Som v obchode, je tam viac druhov chipsov. Ktoré si kúpim?
1.Žiadne, radšej si kúpim niečo zdravšie. (4)
2.Zistím si, ktoré najviac odporúčajú v reklame. (3)
3.Prvé, ktoré mi padnú do oka. (2)
4.Pre istotu beriem všetky. (1)

Prišiel večer...
1.V kine dávajú ten nový film. Určite tam nebudem chýbať. (2)
2.Večer ide „Výstup na Mount Everest“. Neviem sa dočkať (4)
3.Konečne si ľahnem do postele a budem spať ako zabitá/ý. (1)
4.Niečo si stiahnem z netu a pozriem. (3)



20b –15b

Si proste „prírodný tvor“. Keby bol celý svet ako ty, vôbec by nás nemuselo trápiť nejaké globálne

otepľovanie, ani iné enviro problémy.

14b – 11b

Internet, internet a zase len internet. A keď vypadne internet, postačí ti aj mobil či počítač.

Všimol/la si si niekedy, že ráno vychádza slnko a večer zapadá?

10b – 7b

Shopoholik. To je ten správny pojem pre teba. Keby bolo na tebe, obchody sú otvorené 24 hodín

denne. Sviatky sú pre teba hrozné! Sú predsa zatvorené obchody.

7b – 5b

Chodievaj skôr spať, aby si nebol/a náhodou niekedy unavený/á. Ale daj pozor, aby si neprespal/a

dôležité momenty života.

Pre vás pripravila –JEEL–

Ide misionár po púšti a zrazu sa pred ním zjaví lev. Misionár sa začne

modliť:

- Pane Bože, daj tomu levovi kresťanské city.

A ten lev sa postaví na zadné, zopne ruky a hovorí:

- Pane, ďakujem ti za jedlo, ktoré teraz prijmem.



Stromček sa ligoce, za chvíľu sú Vianoce.

Perinbaba pracuje a každý sa raduje.

Mamka chystá celý dom, ocko stavia doma strom.

Ja pomáham mamičke a brat pomáha sestričke.

Rebeka Majsniarová

Vinšujem Vám novinu, od anjela dobrú rodinu.

Vianoce sa blížia a Ježiško sníva.

Lenka Pročková

Najkrajší deň dneska je, každý darček dostane.

Simonka Brodzianska

Letí vločka mestom za perníkovým cestom.

Perníčky sú v rúre, ocko drevo rúbe

na koníčka dreveného pre Aničku mileného.

Anka sa už teší, za mamičkou beží.

„Mamka, šťastné Vianoce, už sa stromček ligoce.“

Monika Grecová

Vinšujem Vám novinu, z Betlehema rodinu.

Hviezdička nad Betlehemom stále svieti.

A vianočná pohoda, kde si?

Tá sviečka na kozube stále zhasnutá je.

Keď narodil sa Ježiško, sviečka horí stále.

Monika Gulašová

Vianoce sa ligocú, darčeky sa baliť chcú.

Bábiky či autíčka a medovníček z balíčka.

Guľovačka, sánkovačka, sem-tam aj tá naháňačka.

Bum sem, bum tam, sneh už všade mám.

Radka Zajacová

Vinšujem Vám novinu pre každú rodinu.

V meste Betleheme spí Dieťa narodené.

Rebeka Majsniarová

Vianoce – krásny čas, svetlo svieti v každom z

nás.

Darčeky a medovníčky z lásky robia nám

mamičky.

Koledy si spievame a rodina sa raduje.

Monika Grecová

Ježiško darčeky pod stromček dáva a my už

pri dverách čakáme zrána.

Miška Papajová

Vinšujem Vám novinu pre každú rodinu.

Ježiško sa narodil v Betleheme na slame.

Hviezda svieti a sa ligoce, prajem vám veselé

Vianoce.

Katka Mikócziová



A je to tu!

Vyhodnotenie súťaže.
Vašou úlohou bolo vyhľadať v priestoroch školy tri indície a podľa nich určiť meno
rozprávkových postáv.
Kto napísal, že sú to ŠMOLKOVIA, napísal správne a bol zaradený do žrebovania.

Pani učiteľka Mgr. Lucia Králová vyžrebovala jedného výhercu, ktorý bude odmenený
malým darčekom. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili a nebolo vás málo.

Výherkyňou sa stala
Veronika Lipjanska z 2. roč.

Srdečne blahoželáme!

Vyhlasujeme novú súťaž!!!

Vašou úlohou je napísať krátky vinš do nového roku 2013, ale pozor,
nebude to úplne jednoduché. Jedinou podmienkou je, aby sa vinš
rýmoval.
Žiaci z prvého stupňa môžu svoje želania do nového roku nakresliť.
Svoj vinš napíš na papier, pripíš svoje meno a priezvisko, triedu a vhoď
do pripravenej škatule, ktorá je umiestnená blízko školskej kaplnky.

Veľa tvorivých nápadov želá Redakčná rada časopisu Kmeťovček!
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