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Vianoce 
 
Zvoní zvonček malý, 

Vianoce sú za dverami. 

Sniežik padá, zima píska 

a nám radosť srdcia stíska. 

 

Anjelici robia z vločiek bielu perinku, 

aby ohrievala svätú rodinku. 

Máme pekný veľký stromček 

a na ňom zas zlatý zvonček. 

 

Vianoce sú veselé 

pre deti aj dospelých. 

Všade je už krik a zhon. 

Poďme deti, poďme von. 

 

Vianoce sú, keď sme spolu, 

keď celá rodinka zasadne k stolu. 

Vianoce sú od Ježiška, 

dá nám lásku do balíčka. 

V.A 
 



Pokoj a mier našej krajine a ľudstvu 

 

Vianočné sviatky sú symbolom pokoja a mieru. Veľakrát to tak nie je. Ešte 

ani cez vianočné sviatky ľudia nemajú pokoja. Vyvolávajú hádky, konflik-

ty, ohovárajú sa navzájom. Najčastejšie je na vine ťaţká hospodárska situ-

ácia. Ľudia prichádzajú o prácu, ceny v obchodoch stúpajú, a tým vzniká 

veľké napätie. V najhoršom prípade si ľudia v takomto zúfalstve siahnu na 

ţivot. No zahľaďme sa do budúcnosti. Poloţme si otázku: „Čo bude s nami 

ďalej?“ Je to ľahká otázka. No odpoveď je zloţitá. Pokiaľ to bude takto 

ďalej a nezamyslíme sa sami nad sebou, budeme hľadať chyby v iných. 

V budúcnosti slovo Vianoce bude znamenať sviatok ako všetky ostatné. Uţ 

to nebude deň, v ktorý si máme pomáhať, obšťastňovať jeden druhého, byť 

k sebe milý a ohľaduplný. A tak buďme k sebe lepší! Nielen cez Vianoce, 

ale i po celý rok. Ján Smrek píše v jednej zo svojich básní: „ Ţivot je veľmi 

krásne umenie, nemáme pre tento odbor školy.“ 

Eva Pavlíková, VIII. B 

 
 

Keď svietia všetky hviezdy  

 

Keď svietia všetky hviezdy 

a mesiac je v splne, 

deje sa niečo nezvyčajné.  

Niečo iné. 

 

Je to tajomná noc. 

Noc plná prianí. 

 

Keď padá hviezda z neba, splní sa sen. 

A sen je tvojím len. 

 

Raz aj tvoja hviezda bude padať. 

 

Nebuď smutná. 

Tá tvoja šťastná hviezdička 

uţ letí na zem. 

 

                                Daniela Boková, V. A 



 

Moja najkrajšia Tichá noc 

 

Keď som slávila 9 rokov, bol presne Štedrý deň. Ozdobovali sme vianočný 

stromček a počúvali sme vianočné koledy. Vtedy mi maminka povedala, ţe 

ak vydrţím celý deň nepapať, uvidím zlaté prasiatko. Ja som tomu veľmi 

neverila, ale za pokus to stálo. Večer som išla na povalu a čakala som. Ale 

stále sa mi nijaké zlaté prasiatko neukázalo. Stmievalo sa a ja som sa čím 

viac začínala báť. Keď som sa uţ chystala odísť, zrazu sa mi pred očami 

zjavila ţltá ţiara. V tej ţiare bolo malé bábätko zavité do perinky. Podoba-

lo sa na Jeţiška, keď bol úplne maličký. Zrazu ţiara zmizla – a ukázala sa 

nová, ešte väčšia ţiara. V tej ţiare bol celý príbeh o tom, ako sa Jeţiško 

narodil. Pretierala som si oči – či sa mi to nesníva, ale bola to skutočnosť. 

Zrazu niekto zaklopal na dvere. Zľakla som sa a v tej chvíli otvorila ma-

minka dvere a ţiara zmizla. Maminka mi podala ruku a povedala: „Ka-

pustnica je uţ na stole, poď, aby ti nevychladla.“ Sadla som si za stôl 

a všetci sa ma zborovo opýtali: „A videla si to zlaté prasiatko?“ Spočiatku 

som chcela povedať, ţe som videla niečo tajuplné, ale nakoniec som pove-

dala: „Videla som ho, bolo pekné a zlaté.“ Potom sme si všetci popriali 

dobrú chuť a pustili sme sa do jedla. Ako som jedla, niečo mi stále šepka-

lo: „To, čo si videla, to vidia len tie deti, čo sa narodia 24. 12. a len raz za 

ţivot. Tvoj čas uţ prišiel, nikomu to nepovedz, bude to tvoje tajomstvo 

Tichej noci.“ 

Lenka Rišová, V. A 

 



Počas výstavy ovocia a zeleniny vznikli aj takéto veselé básničky: 

 
 

Oberáme 

Oberáme hrušky, slivky, 

mama nám z nich spraví dţem. 

Urobí nám palacinky, 

ja ich veľmi rada jem. 

 

Ovocie 

 

Ovocie je dobrá vec,  

vie to kaţdý vzdelanec. 

Lepšia ako čokoládka, 

od mamky je hruška sladká. 

 

Od otecka jabĺčko,  

s chuťou schrúmem ľahučko. 

Od babičky strapec hrozna,  

kaţdý z nás to dobre pozná. 

 

Od dedka zjem broskyňu,  

v kaţdú dennú hodinu.  

Zdravý budem plný sily,  

skúste to tieţ moji milí! 

 

Cestovateľka 

 

Jedna malá slivka  

pod stromom dnes krivká.  

Spoznať chcela asi,  

svet a jeho krásy. 

 

Uţ ju bolia všetky kosti,  

rozplače sa od ľútosti.  

Za jeden deň, slivka milá,  

iba svoj sad pochodila. 

Mandarínka v perinke 

  

Schoval som si mandarínku 

do postele pod perinku.  

Skončiť v mojom brušku nechce,  

pred spaním mi básne šepce. 

 

O Mande a o Rinke  

rozpráva mi v perinke. 

Vraj tá Manda a tá Rinka  

vedia, čo je mandarínka. 

 

Jabĺčko a margarétka 

 

To červené jabĺčko  

kotúľa sa ľahučko. 

Rozbehne sa do trávy,  

margarétku pozdraví. 

                 Badurová Anna,  

Staníková Simona, VII.A 



Rozhovor s členmi tímu RESCUE TEAM SLOVAKIA, 

záchranármi, ktorí nás navštívili v októbri so svojimi psíkmi. 

 

Boli to:       Janka + Irčo,  

                    Maťo + Dorka,  

                     Lukáš + Bak, 

                     Miška + Šeron,  

                     Martin + jeho kamera  

 

Dobrý deň. Vaša dnešná prezentácia práce so záchranárskymi psíkmi 

bola úžasná. Sme veľmi radi, že ste si na nás našli čas a odpoviete na pár 

zvedavých otázok pre čitateľov nášho školského časopisu Jedľovinka.  

 

Páči sa Vám Vaša práca?  

„Áno, veľmi“ 

 

Chceli ste byť od detstva záchranárom? 

„Lukáš uţ odmalička, ostatní trochu neskôr. Aţ keď sme 

sa stali majiteľmi psíkov, ktorí mali o túto prácu záu-

jem.“  

 

Zažili ste pri Vašej práci ja nejaké nebezpečné situácie?  

„Áno, na východnom Slovensku sme hľadali chlapca vo veľmi zlom teré-

ne, plnom ţihľavy, močiarov a dier.“ 

 

Ako dlho trvá výcvik záchranárskeho psa? 

„Základný výcvik trvá tri roky a potom je potrebné jeho sústavne zdokona-

ľovanie sa.“ 

 

Koľko rokov sa venujete tejto zaujímavej práci? 

„Tejto práci sa venujeme pribliţne štyri roky. Ja (Janka) a Martin s Dorkou 

tri a pol roka. Lukáš je vyštudovaný záchranár. Je inštruktor horolezectva. 

Miška sa práci venuje päť rokov. V priemere teda vychádza naša práca na 

tie štyri roky.“ 

 

Z koľkých členov sa skladá Váš tím? 

„Zo šiestich, dnes sne prijali siedmeho člena. Našim šéfom je Samko 

Hruškovic, takţe v podstate sme ôsmi.“ 



S koľkými psíkmi pracujete? 

„So šiestimi. Všetky psíky sú náš majetok, t.j. všetci máme vlastných psí-

kov a sami si ich cvičíme vo voľnom čase.“ 

 

Stretáva sa Vaša práca 

s pozitívnym ohlasom?  

„Áno, stretáva. Hlavne 

v škôlkach a školách.“ 

 

Kde sa o Vás môžeme do-

čítať? Myslím internetovú 

stránku, noviny, propa-

gačné letáky.  

„Čo sa týka internetovej 

stránky, je ich viac: 

www.zachranari.sk; www.rescue.sk; www.zachranarizilina.wbl.sk; 

www.mladyzachranar.sk. Čo sa týka článkov v novinách, dočítate sa 

o nás vţdy po nejakom sústredení, zásahu, atď. Alebo sme potom „mediál-

ne hviezdy“ a vystupujeme v televíziách – Markíza, JOJ, Levická TV, keď 

sme po nejakom medzinárodnom sústredení alebo vţdy, keď sa stratí neja-

ký človek a zavolajú nás k pátraniu, vtedy sú nejaké zábery s nami 

a rozhovory do spomínaných televízií.“ 

 

Boli ste aj v Súľove, keď do 

rodiny udrel blesk? 

„Nie. Lukáš ako člen záchran-

ky však bol prítomný.“  

 

Boli ste aj pri pátraní v našej 

obci?  

„Áno, pred rokom. Zúčastnili 

sme sa pátrania, keď sa stratilo 

dievčatko – Terezka. Hľadali 

sme ju celú noc. Bol to veľmi zlý pocit. Nevedeli sme, čo sa s ňou mohlo 

stať. Boli také indície, ţe ju videli na hrádzi pri vodnom diele. Vlastne sme 

obchádzali celé vodné dielo, odvodňovací kanál vedľa neho aj so psíkmi 

a nakoniec prišla šťastná správa. Terezka sa našla v kostole.“ 

 



Poraďte, prosím, našim čitateľom, ako by sa mohli stať mladými zá-

chranármi a neskoršie aj profesionálnymi záchranármi?  

„Pokiaľ sa deti chcú stať mladými záchranármi, mali by začať bez psíkov. 

To znamená prečítať si stránku www.mladyzachranar.sk. Tam sú vypísa-

né všetky veci, ktoré by mladí záchranári mali vedieť. Keď budete takto 

pripravení a budete chcieť pracovať aj so psíkmi, treba začať v tom veku, 

keď budete mať zodpovednosť za výcvik psíka a zodpovednosť za veci, 

ktoré robíte. Začnite tým, ţe sa dohodnete s rodičmi, zabezpečíte si šte-

niatko, s ktorým začnete cvičiť. My vám v tomto smere veľmi radi pomô-

ţeme.“ 

 

Máme psa, ale už to nie je šteniatko, je možné začať výcvik i s takýmto 

psíkom? 

„V tomto prípade je to uţ trošku ťaţšie. Pokiaľ psík ovláda základné pove-

ly, dá sa cvičiť, no pokiaľ má tri aţ štyri roky, ako hovoríte, to uţ by bolo 

zbytočné.“ 

 

Kde cvičíte so svojimi psíkmi? 

„Chodíme k píle pred obcou Krasňany. Je to bývala strelnica. Chodíme 

tam kaţdú nedeľu medzi 8.00 aţ 9.30 hod.“ 

 

Ďakujeme za rozhovor a na 

záver nám dovoľte, aby sme 

Vám popriali veľa úspe-

chov vo Vašej práci, aby 

Vás psíky poslúchali a bolo 

čo najmenej kritických si-

tuácií, v ktorých by ste mali 

zasahovať. Sme veľmi radi, 

že ste prišli medzi nás 

a dovolili nám nazrieť do 

zákulisia Vašej náročnej, 

ale krásnej práce.  

 

Dovidenia.  

„Aj my ďakujeme.“ Dovidenia.  

 

Rozhovor pripravili Maroš Ďurana, Lenka Rišová, Mária Rafajdusová. 

 



Vianočná skúsenosť 
 

Stalo sa to pred niekoľkými rokmi, na Vianoce. Rozhodli sme sa, ţe si zo-

berieme na vianočné sviatky deti z detského domova. Išli sme za pánom 

riaditeľom, aby nám dal k tomu súhlas a aby sme sa s deťmi zoznámili. 

Vybrali sme si dievčatko – Janku a dvoch chlapcov – Rolanda a Jakuba. 

Hneď z detského domova sme išli do obchodu, aby sme deti potešili pek-

nými darčekmi. Deň pred Vianocami sme išli pre deti. Po vianočnej večeri 

sme všetci išli k stromčeku rozbaľovať darčeky. Všetci sme z nich mali 

radosť, ale najväčšiu radosť sme mali zo šťastných tvárí detí. 

Tieto Vianoce zostali v mojej mysli ako skúsenosť, aké dôleţité je pomá-

hať druhým. 

Filip Skutecký, V. A 

 

 

 Vianočný čas 
 

 Vianoce naše milé, 

 budem mať s vami krásne chvíle.  

 Ozdobený stromček ţiari 

 a rozsvecuje úsmev v tvári. 

 Darčeky a balíčky 

 pre mamičky a sestričky. 

 Ten krásny čas vianočný 

 je tu po roku zas. 

 Radosť a láska prišli k nám. 

 

Štefan Zajac, V.A 

 

Keď svietia všetky hviezdy 
 

Keď svietia všetky hviezdy, behá mi mráz po chrbte. Je to krása, ktorá ne-

má konca kraja. Keď svietia hviezdy, je to neuveriteľná krása. Ten mesiac, 

ktorý je práve v splne, hviezdy, ktoré svietia. Nič z toho, čo práve rozprá-

vam, sa nedá popísať slovami. Príroda dokáţe potešiť, pohladiť a pritom sa 

človeka ani nemusí dotknúť. Je to umenie prírody, vesmíru a Boha. 

Zuzana Volčková, V.A 

 



Môj rodinný sen 

 

V noci sa mi často sníva. Jeden sen sa mi sníval uţ viackrát. Celá rodina 

sme vyhrali vianočnú dovolenku v ďalekých Alpách. Ubytovaní sme boli 

v hoteli STERN. Nádherne vyzdobený svietil do diaľky. Personál nás pri-

vítal pri dverách. Z izby bol nádherný výhľad po okolí. Večerali sme na 

vyhrievanej terase. Jedli sme vyberané jedlá. Osvetlený svah ponúkal noč-

nú lyţovačku. Neodolali sme. Lyţovačka bola fantastická. Neprekáţal nám 

štipľavý severák. Snehové vločky tancovali veselý tanec. V izbe nás čakal 

vyhriaty kozub. V strede izby stál ţiarivý vianočný stromček. Od úţasu 

som nevládala prehovoriť. Pod ním bolo veľa darčekov. Vybrala som si 

veľkú škatuľu so zlatou mašľou. Rozviazala som mašľu. V myšlienkach 

hádam, čo je vo vnútri. Uţ to vidím . . . . „Cŕn, cŕn, cŕn!“ zazvonil budík. 

Zobudila som sa. Bol to iba sen. Krásny sen. 

Mária Mojská, V. A  

 

Najväčšia detská radosť 

 

„Hurá!“ vykríkla som z postele. „Je tu Štedrý deň a s ním veľa darčekov,“ 

pomyslela som si. Ešte v pyţame som zbehla do obývačky, kde ma oslepil 

krásny, trblietavý a ozdobami vyzdobený stromček. Popozerala som si ho 

zo všetkých strán, ale nikde ani jeden darček. „Jeţiško chodí asi neskôr,“ 

utešovala som sa. Zvyšok dňa som strávila vonku s kamoškami. Hrali sme 

sa, guľovali sa, sánkovali sme sa, ale aj tak ma nič nebavilo. V duchu som 

premýšľala, čo asi dostanem pod stromček. Na obed som beţala za ma-

mou, aby mi dala niečo jesť. Povedala mi, ţe musím vydrţať do večere. 

Nahnevaná a s prázdnym bruchom som išla do svojej izby. Rodičia mi po-

vedali, aby som sa pripravila na slávnostnú večeru, čo som aj spravila. Ve-

čera sa blíţila, ale pod stromčekom nebol ani jeden jediný darček. Začal sa 

ma chytať strach. „Dostanem nejaký darček?“ spýtala som sa mamy. Po-

vedala mi: „Ak si myslíš, ţe si bola tento rok poslušná, tak dostaneš mini-

málne dva darčeky.“ To ma upokojilo. Odbilo šesť hodín a my sme koneč-

ne zasadli za stôl. Večera ako keby nemala konca. Keď sme všetci dali do 

úst posledné sústo, zazvonil zvonec. „Konečne, uţ mám čakania plné zu-

by,“ povedala som si popod nos. Beţala som do obývačky a tam sa moje 

oči rozţiarili šťastím. Pod stromčekom bolo plno darčekov. Myslím si, ţe 

aj iné deti s radosťou očakávajú tento deň, počas ktorého sa ich srdiečka 

napĺňajú šťastím a očká sa im krásne ligocú. 

Martina Synáková, V.A 



 10. decembra 2008 uplynulo 80 rokov, čo 

sa v liptovskej dedinke Závažná Poruba 

narodil básnik MILAN RÚFUS. 

 

Slovensko sa rozhodlo tomuto majstrovi maj-

strov poďakovať a vzdať mu hold a úctu tým, 

ţe recitovalo jeho básne, jeho neopakovateľnú 

a hlboko ľudskú poéziu. 

S touto iniciatívou nazvanou Pocta majstro-

vi: Slovensko recituje Rúfusa prišli ETELA 

HESSOVÁ, riaditeľka ZŠ Dr. Milana Hodţu 

a DRAHOSLAV MACHALA, spisovateľ. 

 

Naša škola na túto výzvu reagovala a usporiadala podujatie venované Maj-

strovi Milanovi Rúfusovi. 

 

O podujatí napísala pani učiteľka Vojteková pani Hessovej: 

 

Dobrý deň, 

srdečne Vás pozdravujem a chcem Vám v krátkosti napísať o podujatí, 

ktorým sme chceli pozdraviť jubilujúceho básnika a zablahoţelať k 

narodeninám Majstrovi Mila-

novi Rúfusovi v Základnej 

škole s materskou školou On-

dreja Štefku vo Varíne. 

Dopoludnie s poéziou Milana 

Rúfusa sme mali v naše zá-

kladnej škole 25. novembra 

2008. Veľmi nás potešilo, ţe 

vedenie našej školy bolo tejto 

našej iniciatíve od samého 

začiatku veľmi naklonené 

a riaditeľ školy prizval na kul-

túrny program aj predstaviteľov obce, farského úradu a miestneho kultúr-

neho strediska. Prítomné boli všetky vyučujúce slovenského jazyka a lite-

ratúry, riaditeľ školy a zástupkyne riaditeľa školy. Celé podujatie zdoku-

mentovali fotografiami mladí redaktori školského časopisu. Podujatiu 

predchádzala dôkladná príprava. Všetci ţiaci ročníkov 5.-9. sa učili básne 

Milana Rúfusa, recitovali ich na hodinách literatúry a rozprávali sa o bás-



ňach a ich autorovi. Ţiaci si pripravili krátke referáty o ţivote a diele bás-

nika. Samotné literárne pásmo pozostávalo zo sprievodného slova a bás-

nických textov, bolo doplnené klavírnym, husľovým a gitarovým sprievo-

dom. Celé podujatie mode-

rovali ţiaci a v programe 

vystúpili zástupcovia všet-

kých tried z ročníkov 2. 

stupňa. Zaujímavosťou bolo 

snáď to, ţe recitátormi ne-

boli len ţiaci, ktorí sa reci-

tácii venujú vo svojom voľ-

nom čase, ale ţiaci, ktorí 

recitovali preto, ţe chceli a 

páči sa im poézia Milana 

Rúfusa. Pásmo sa stretlo 

s mimoriadne pozitívnym 

ohlasom a riaditeľka miestneho kultúrneho strediska nás pozvala na vystú-

penie do kultúrneho domu pre širokú verejnosť. Aj tu sa stretol program s 

kladným hodnotením. Komornú atmosféru podčiarkla i tma zimného veče-

ra a tlmené osvetlenie javiska. Na program sa dokonca prišli pozrieť aj 

ţiaci našej školy, hoci videli program  v škole. Z veršov najviac rezenovali 

u ţiakov Modlitbičky a u starších ţiakov a dospelých to boli verše z bás-

nickej zbierky Neskorý autoportrét a báseň Hľadanie rodiča. Citujem: 

 

– Veď ten, kto neţil na zemi, 

nevie, kde more pramení: 

nemôţe ani do neba. 

Prázdno je, Boţe, bez Teba. 

 

Buď teda, maj nás trochu rád. 

Keby si nebol – pod i nad, 

vo vnútri vecí, okolo –  

všetko, čo je, by nebolo. –  

 

Chcem Vám v mene všetkých vyučujúcich slovenského jazyka a literatúry, 

ale i ţiakov a vedenia našej základnej školy poďakovať za tento krásny 

nápad – vzdať hold Majstrovi Milanovi Rúfusovi týmto spôsobom. Ţeláme 

Vám pokojný advent, šťastné a veselé Vianoce a úspešný nový rok 2009! 

Odovzdajte, prosím, náš úprimný pozdrav pánovi Rúfusovi a prianie všet-



kého najlepšieho k jeho krásnemu ţivotnému jubileu. Pre nás bol, je a bude 

človekom, ktorému Nobelova cena právom patrí! 

 

S úprimným pozdravom Margita Vojteková,                                                  

vedúca učiteľka SJL zo ZŠ s MŠ Ondreja Štefku Varín 

 

Následne prišla odpoveď: 

 

Dobrý večer, pani Vojteková. 

Veľmi pekne Vám ďakujem za Vaše slová, ktoré ste nám napísali o podu-

jatí. Aj Vy ste súčasťou rodiny ľudí, ktorí pochopili, o čo vo výzve išlo a 

ţe sa nám prostredníctvom takýchto podujatí a takto ladenej výchovy po-

darí zasiať do detí to, čo si tam v budúcnosti vylovia, keď to budú potrebo-

vať.  

Vaše slová pánu Rúfusovi odovzdáme. 

Etela Hessová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chodenie Lucií 

 

V piatok 12. decembra, deň pred 

13. decembrom, si naše dievčatá 

nenechali ujsť príleţitosť, aby pre 

nás i tento rok nepripravili ukáţku 

jedného z tradičných slovenských 

ľudových zvykov v tomto predvia-

nočnom čase – chodenie Lucií. 

Záujem bol obrovský. Sprievod 

tvorilo 40 Lucií, ktoré dôkladne 

povymetali všetky kúty a vyhnali 

z tried všetku zlobu a nenávisť. Navštívili aj materskú školu, zariadenie 

sociálnych sluţieb a obecný úrad. 

 

Sviatok Lucie je jedným z najtajomnejších zvykov a patrí do série tzv.  

stridžích dní, ktoré predchádzajú Vianociam. 

Lucia (13. december) v rozpore s kresťanskou tradíciou v ľudových pove-

rách vystupovala ako najväčšia bosorka. Ľudia verili, ţe v tento deň môţu 

strigy aj uvidieť.  

Pekný ľudový zvyk dievčatá pripomenuli krídlami z husí v bielych plach-

tách. Pôvodne mali Lucie viac úloh – „strašili“ deti,  ,,vymetali“  komíny, 

aby sa gazdinám darilo v kuchárskom umení, prinášali radosť , ale hlavne s 

chuťou ochutnávali zo zakáľačky a z domácich nápojov. 

V tento deň si dievky vţdy pripravili 13 lístkov s muţskými menami, aţ do 

Vianoc kaţdý deň jeden spálili, aby sa dozvedeli meno nastávajúceho z 

posledného lístka. 

Naše Lucie nám krásne zavinšovali a popriali do nového roka všetko naj-

lepšie. 

 

Cez Vianoce vyber úsmev  

a rozdaj ho všetkým,  

dávaj si naň dobrý pozor,  

aby nebol riedky.  

Cez Vianoce vyber lásku,  

kaţdému daj trochu, 

nech nám nikdy nezovšednie,  

ani v novom roku. 

 



Keď svietia všetky hviezdy 

 

Kaţdá hviezda je na nebi pre niečo. Kaţdá jedna je za dobrý skutok. Ak 

urobíš dobrý skutok, pribudne jedna hviezda. V tomto príbehu je to presne 

tak isto. Bolo raz jedno dievčatko, ktoré sa volalo Nelka. Mala veľmi rada 

zvieratká. Raz išla do školy a uvidela na ceste krásne šteniatko. No ona 

psíka mať nemohla, lebo jej mamička bola alergická na psiu srsť.  Nelke 

ho však bolo ľúto. Zobrala si ho do batohu a išla do školy. Šteniatko 

v škole ani nemuklo. Prišla domov a schovala ho do pivnice. Mamička 

začala kýchať a spýtala sa Nelky: „Ty tu máš psa?“ „No, ja no, no ja . . . 

našla som ho pri škole a bolo mi ho veľmi ľúto.“ „Tak mi ho ukáţ.“ Keď 

ho mamička zbadala, hneď si ho zamilovala a zrazu: „Hapčííí, hapčííí! Cez 

noc môţe ostať u nás a ráno uvidím.“ Nelka sa veľmi rada díva na hviezdy. 

Keď sa v ten večer na ne dívala, zrazu pribudli tri hviezdy. Nelka začula 

podivný hlas: „Tie hviezdy sú tvoje za dobré skutky.“ Keď sa Nelka zobu-

dila, zišla do kuchyne aj so psíkom a mamička vôbec nekýchala. V tú noc 

sa stal malý zázrak. „Bola to čarovná noc,“ povedala Nelka. A zazvonil 

zvonec a príbehu je koniec. 

V.A     

 

 

Úsmev 

 

Detskú radosť, tú má kaţdé dieťa vo svojom srdci. K detskej radosti bez-

pochyby patria iskričky radosti v detských očkách, krásny úsmev 

a spokojnosť. Tieto veci sa dosiahnuť len vtedy, ak dieťa vyrastá v úplnej 

a usporiadanej rodine. K takejto rodine patrí otec a mama. Vtedy dieťa 

k radosti a spokojnosti nepotrebuje nič viac. Kaţdé dieťa, keď je 

v prítomnosti ocka a mamičky, sa cíti úplne bezpečne. Nemyslí si, ţe by sa 

mu mohlo niečo stať. Nablízku má ocka a mamičku a tí mu vţdy pomôţu. 

Ak si ublíţi, tak mu pofúkajú ručičku, noţičku a svojím milým a teplým 

úsmevom zbavia dieťatka plaču. Deti majú však radosť aj z hračiek. Tie 

hračky nemusia byť veľmi drahé, pretoţe dieťa nepozná ich cenu. Dieťa sa 

vie tešiť a radovať z mnohých maličkostí. Ja to môţem posúdiť, pretoţe to 

vidím aj na mojom malom bratovi Maťkovi. Ten má radosť aj z toho, ak sa 

s ním na chvíľku pohrám a venujem mu pozornosť. Za to, ţe sa mu venu-

jem, dostávam od bračeka úsmev. 

Mário Chebeň, V. A 

 



Moja najväčšia radosť 

 

Najväčšiu radosť som mala vtedy, keď mi mamina povedala, ţe budem 

mať súrodenca. No ja uţ jedného brata mám, tak som dúfala, ţe to bude 

sestra. Mamine som začala viacej pomáhať. Keď som sa dozvedela, ţe to 

bude brat, bola som tro- chu smutná. Keď mamina 

prišla domov, bola som najšťastnejšia na svete. 

Pomáhala som jej starať sa o môjho brata a videla 

som ho rásť. Bola to na- ozaj veľká radosť. Keď bol 

uţ trochu väčší, mohli sme počúvať jeho prvé 

slová. Boli to slová, kto- rým sme vôbec nerozume-

li. Najväčšia starosť ešte len prišla, keď začal chodiť. Stále sme museli 

dávať pozor, aby si neublíţil. Večer som pomáhala mamine s kúpaním. 

Potom sme si spolu prezerali rozprávkové kniţky. Dnes je uţ samostatný. 

Chodí do škôlky. Má tam veľa kamarátov. Ale aj tak sa s ním veľmi rada 

hrám. Je to moja najväčšia radosť. 

Michaela Willigerová, V.A 

 

Keď svietia všetky hviezdy 

 

Do večerného spánku ma ukladá nočná 

a očarujúca obloha. Na moje unavené oči padá 

pekný sníček. O chvíľu odchádzam za mojimi 

hviezdami. Neviem však, kam mám ísť. Okolo 

mňa zavládla tma. Tie moje  hviezdy ma nikdy 

nezradia. Prvá, druhá, tretia . . . i tá stá začína svie-

tiť. A ja vykračujem a vôbec neblúdim. Bezpečne 

prichádzam do Hviezdneho kráľovstva. To kráľov-

stvo je ako naša škola, trieda. Na tróne sedí 

Hviezdna kráľovná. I dnes mi dovolila otvoriť jednu z jej zázračných izieb. 

Dnes si otváram izbu plnú hudby, spevu a tanca. Veľmi sa mi to páči. Do 

tanca ma pozývajú malé hviezdičky. Tancujeme a spievame. Šanteniu ne-

bolo konca kraja. Vôbec si neuvedomujeme, ţe prichádza ráno. Hviezdy sa 

mi pomaly vzďaľujú. Vidím uţ len drobné svetielka. Je uţ ráno a z môjho 

sna ma prebúdzajú láskavé slová mojej mamičky. Vôbec nie som smutná. 

Naopak, som stále šťastná a veselá. Viem, ţe keď si večer opäť ľahnem do 

mojej postieľky, budem kráčať do Hviezdneho kráľovstva. Uţ sa teším, 

ktorú izbu mi Hviezdna kráľovná ponúkne. 

Janka Šepešová, V. A  



Šaliansky Maťko 

 

16. decembra 2008 som sa ako redaktorka školského časopisu, ale i ako 

súťaţiaca, zúčastnila recitačnej súťaţe Šaliansky Maťko. V súťaţi si zme-

rali sily mladší i starší ţiaci. Kaţdý z nich dal do svojej povesti obrovský 

kus svojho recitačného umenia. Vyhrať však nemôţe kaţdý. Súťaţilo sa 

v troch kategóriách: I. kategória – ţiaci 2. a 3. ročníka, II. kategória – ţiaci 

4. a 5. ročníka, III. kategória – ţiaci 6. a 7. ročníka.  

Porota, ktorá pozostávala z vyučujúcich prvého a druhého stupňa našej 

základnej školy, to mala veľmi ťaţké. Všetci účinkujúci boli veľmi šikov-

ní. Garantom celého podujatia bola p. zástupkyňa Elena Kozáková. 

Kto bol najlepší? Pozrite si poradie víťazov: 

 I. II. III. 

1.Eva Halúsková 1.Petra Halušková 1.Linda Markušová 

2.Filip Mazák  2.Jana Šepešová 2.Renata Badurová 

3.Jakub Kapitulčin 3.Lenka Rišová 3.neudelené 

 

Ocenení boli všetci. Tí, čo sa nedostali medzi najlepších, dostali malú 

sladkosť. Myslím si, ţe všetci boli spokojní. Uţ dnes sa teším na toto krás-

ne podujatie na budúci rok. Srdečne blahoţeláme víťazom! 

 

Lenka Rišová, V.A 

 

Rozhovor s účastníkom súťaţe Slovensko má talent 
 

Dovoľte nám v krátkom rozho-

vore predstaviť Vám nášho spo-

luţiaka, štvrtáka, Adama Kuba-

lu, ktorý sa zúčastnil spolu 

s úspešnou súťaţiacou Martin-

kou Bobáňovou – získala 2. 

miesto, finálového večera celo-

slovenskej prehliadky talentov 

Slovenska. 

 

Ako sa ti páčila súťaž Slovensko má talent? 

Všetko bolo veľmi zaujímavé. Dá sa povedať, ţe sa mi páčilo úplne všet-

ko. Okrem Banášovej, keď nemala na tvári mejkap. 



Mal si trému pred vystúpením? Mávaš vlastne trému ? Počas vystúpenia 

v televízii, ale i počas chodenia Lucií v našej škole si pôsobil veľmi suve-

rénne a sebaisto. 

Keď som na scéne prvý raz, mám trému, potom uţ nie. V škole sa o tréme 

nedá hovoriť. 

 

Prezraď nám niečo na  porotu. Bola prísna? 

Povedal by som, ţe tak stredne. Prísny bol Paľo Habera, hlavne, keď si 

zabudol pyţamo. 

 

Nedá nám, aby sme sa nespýtali – aké to bolo dostať bozk v priamom 

prenose pred celým Slovenskom od Martinky? 

Hrozné!!! Hanbil som sa. 

 

Ako by si zhodnotil súťaž. Páčilo sa ti v súťaži? 

Áno, páčilo sa mi tam. Bola to pre mňa nová skúsenosť. 

 

Vieme o Tebe, že hráš na heligónku pomerne dlho. Koľko rokov? Ako 

často cvičíš? 

Hre sa venujem 2 a ¾ roka. Okrem heligónky cvičím aj hru na husliach. 

Denne cvičím pol hodiny na heligónke a pol hodiny na husliach. 

 

Prezradíme na Teba, že si spolu s ostatnými deťmi zo súboru vydal  aj 

CD. Prezraď našim čitateľom, ako sa volá. Páči sa ti? 

Volá sa Deti spod Rozsutca. Spočiatku som ním bol nadšený, teraz ho po-

čúvam menej. 

 

A aký je Tvoj učiteľ, s ktorým sa pripravuješ na vystúpenia? 

Je veľmi dobrý. Má rád svoju prácu a hlavne miluje ľudovú hudbu. Je to 

výborný muzikant. 

 

Vieme, že na túto poslednú otázku je skoro, ale nedá nám, aby sme Ti ju 

nepoložili. Čím chceš byť, keď vyrastieš? 

Mojím veľkým snom je byť lekárom. 

 

Ďakujeme za rozhovor a prajeme Ti veľa krásnych stretnutí so zaujímavý-

mi ľuďmi a držíme Ti palce, aby sa Ti Tvoj krásny sen splnil.  

 

Rozhovor pripravili Mária Rafajdusová, Maroš Ďurana, Lenka Rišová. 



Keď svietia všetky hviezdy 

 

   Kaţdé dieťa má svoje vlastné prianie. Niektoré dúfajú, ţe ich priania 

doletia ku hviezdam a dostanú ich pod vianočný stromček. Keď padajú 

hviezdy, plnia sa priania. 

 

   Raz ţil chlapec, ktorý sa volal Bernard. Jeho rodina bola veľmi chudob-

ná. Akoby to nestačilo, jeho mama bola chorá. Večer šiel Bernard von 

a videl mnoho, mnoho hviezd. Bolo to naozaj krásne. No napriek tomu 

veľmi zosmutnel. Pomyslel si na minuloročné  Vianoce, keď ich mama 

neprišla domov z nemocnice. Všetci boli veľmi smutní. Aj vianočný 

stromček bol smutný. Na kupovanie darčekov neboli peniaze, ani čas. Čas-

to pozeral do výkladov v obchodoch a túţil po autách, vláčikoch, lietadlách 

a rôznych iných chlapčenských hračkách. Predstavoval si, ako sa prechá-

dza s mamičkou a s ockom po rozsvietených vianočných uliciach, ako spo-

lu obdivujú obrovský vianočný stromček na námestí. Bernard pozeral na 

oblohu. Bola nádherná, jasná a posypaná hviezdami. Obdivoval to neko-

nečné mnoţstvo hviezd. Zrazu sa  mu zazdalo, ţe padá hviezda. Pomyslel 

si: „Čo ak to funguje? Čo ak mi splní prianie?“ A zaprial si. Ešte chvíľu 

stál a rozmýšľal. Potom sa s tajomným úsmevom na tvári vrátil domov. 

Keď zaspával, stále myslel na svoje prianie. Bolo ráno ako kaţdé iné, ale 

toto bolo predsa výnimočné. Niekto zaklopal na dvere. Bernard beţal otvo-

riť. Pred dverami stála jeho mama s úsmevom na tvári. Bernard vyskočil 

od radosti mame rovno do náručia. „Funguje to, naozaj to funguje!“ kričal 

Bernard. Nikto nevedel, o čom rozpráva. Potom vysvetlil svoje najväčšie 

prianie, aby sa jeho mamička vrátila domov. 

O niekoľko dní prišli Vianoce. Stromček stál v izbe a všetko ţiarilo. Hlav-

ne Bernard, pretoţe sa opäť mohli smiať a radovať. Nastal Štedrý večer 

a celá rodina sa zhromaţdila pri štedrovečernom stole. Všetci boli šťastní, 

večera sa zdala zrazu veľmi bohatá. Potom šli všetci ku stromčeku. Na 

veľké prekvapenie tam bolo veľa darčekov. Bernard nikdy nebol taký 

šťastný. 

   Odvtedy vie, ţe ak človek po niečom veľmi túţi a verí tomu, raz sa mu 

jeho prianie splní, moţno aj pri padajúcej hviezde. 

Dominika Chobotová, VI. A 

 

 

Tento príbeh bol zaslaný do súťaže Slovenského rozhlasu pod názvom Spá-

jame generácie. 



Moja najkrajšia Tichá noc 

 

Bývali sme vtedy ešte u babky. Mali sme v dome dva stromčeky, 

jeden bol u nás na hornom poschodí a ten druhý dole u babky v obývačke.  

Dedko vţdy tri dni pred Vianocami zamkol obývačku. No a ja som 

vţdy kľúčik od tejto najtajomnejšej komnaty hľadal uţ týţdeň pred Viano-

cami, aby som mohol ísť do obývačky prvý a uchmatnúť darčeky. Neviem, 

či ma lákala viac zvedavosť alebo túţba po dobrodruţstve, či očakávanie 

spojené s prekvapením. Moţno všetko dokopy. Konečne sa mi to podarilo!  

Kľúčik som  našiel v akomsi temnom kúte kuchyne. A práve, keď som si 

ho vkladal do vrecka, dvere sa otvorili a v nich stála babka.  Jej oči nestihli 

skryť prekvapenie. Stála tam hrdo a odhodlane. Nemala chuť ustúpiť. V tej 

chvíli mi stuhla krv v ţilách a po prvý raz som sa cítil celkom ako nahý 

v tŕní. 

Rozhodol som sa konať. Vyštartoval som ako blesk. V ruke som 

pevne stískal svoj „poklad“. Ale bolo to márne. Babka ma pevne zachytila 

za rukáv. Zobrala mi kľúčik a povedala: „Obývačka musí byť zatvorená 

preto, aby sme Jeţiška nevyrušili, keď tam bude dávať darčeky “ Varovne 

zdvihla prst. Aby som si to dôrazne zapamätal, vystrela smerom ku mne 

otvorenú dlaň. Vedel som presne, čo odo mňa chce. Vloţil som jej do nej 

vzácny úlovok a v duchu som sa hneval sám na seba. Takto sa dať chytiť!  

 A vtom mi to došlo. „Chytiť Jeţiška pri čine, .......... to by bolo teda 

niečo “ pomyslel som si. Odišiel som z kuchyne, akoţe sklamaný, aby  

babka netušila, čom som si práve tajne naplánoval. No len čo som zašiel za 

roh, trielil som do chodby. Obul som si svoje zimné topánky a šiel som 

robiť do záhrady pasce. Myslel som si, ţe by sa mi do nich mohol chytiť 

Jeţiško, keď pôjde k nám s darčekmi. Vonku na záhrade som však stretol 

deda. „Kam ideš?“ opýtal sa ma. „Von,“ odpovedal som. „A k čomu potre-

buješ kľúčik od garáţe?“ „Však uvidíš“, odpovedal som. Myslel si, ţe mu 

všetko zavesím na nos. To určite! Toto je len a len moje tajomstvo! Ak sa 

mi to podarí, všetkých vás poriadne prekvapím. Veď počkajte! Rýchlo som 

beţal naloţiť si potrebné veci do fúrika. Robiť pasce na Jeţiška veru nie je 

jednoduché. Skúsenosti som veľa nemal, ale vytrvalosť som mohol rozdá-

vať.  

Robil som ich tri dni. Keď som dokončil poslednú, tak som sa na 

svoje „dielo“ pozrel z diaľky. Bol som so sebou maximálne spokojný. Po-

lovica babkinej záhrady vyzerala ako staré šrotovisko. Pod obývačkové 

okno som  nanosil z garáţe dedkove lopaty, motyku, hrable, fúrik, dva reb-



ríky, niekoľko dosiek a pospájal som to tenkými drôtmi. Keď to babka 

zbadala, zalomila rukami, preţehnala sa a bola veľmi nahneva-

ná. Nechápala, čo  má znamenať ten strašný neporiadok rovno pod oknom 

do rušnej ulice, pretoţe na Vianoce býva všetko vyupratované ako zo ška-

tuľky. No keď som jej vysvetlil, aký to má význam, trošku sa mi ju podari-

lo obmäkčiť, ale  musel som jej sľúbiť, ţe to hneď po Vianociach všetko 

odpracem. Doma som pokračoval v hľadaní kľúčika. No ten som uţ nena-

šiel. Zmizol. Bolo to márne.  

Posledný deň pred Vianocami som zúfalo chodil po byte a snaţil 

som sa nejako dostať do obývačky. Márne. Na Štedrý deň som hneď po 

prebudení letel k oknu, aby som skontroloval pasce. Avšak nič tam nebolo. 

Bol som veľmi sklamaný. Aţ večer, asi o piatej, zarinčal plech. Rýchlo 

som beţal k pasciam. V duchu som sám seba videl ako hrdinu večera. Do 

jednej z mojich pascí sa však chytila iba susedova mačka. Vyslobodil som 

ju a ona mi za to uštedrila jeden škrabanec na ruku. Pekný vianočný dar-

ček! Čo je len pravda! Horko – ťaţko som sa zmieril s tým, ţe na Jeţiška 

sa neoplatí „poľovať“. Je príliš šikovný a vie, ako sa pasce majú obísť, aby 

sa do nich nechytil. Skúsenosti sú skúsenosti! O šiestej večer sme začali 

slávnostne večerať. Ešte nebola ani dojedená vianočná večera, keď sme 

 začuli  zvoniť vianočný zvonček. Otvorili sme dvere do obývačky a zostali 

sme stáť v nemom úţase. Ligotal sa tam nádherne vyzdobený stromček 

a pod ním hŕba krásne zabalených darčekov.   

Zvýskol som od radosti a beţal rozbaľovať darčeky. Dedko pustil 

tradičnú vianočnú koledu Tichá noc, svätá noc. Čaro magických Vianoc 

v tom jedinečnom okamihu preţiarilo všetko navôkol. Za oknom tíško pa-

dal sneh do mäkkých závejov a pokoj spoločne s láskou si sadli medzi nás. 

Všetko vôkol mňa skrásnelo a z očí mojich najdrahších som čítal jediné: 

„Ľúbime ťa!“ Moje oči im odpovedali rovnako. 

Melódia Tichej noci sa vznášala vôkol nás a neţne nás pohládzala svojím 

jemným, takmer nebeským dotykom. V tomto čarovnom okamihu som 

uveril, ţe Jeţiško je tu s nami. A je s nami dodnes.  

Maroš Ďurana, V.A   

 

Tento príbeh bol zaslaný do súťaže Slovenského rozhlasu pod názvom Spá-

jame generácie. 

 



5. decembra 2008, keď našu školu navštívil Mikuláš, ktorý odovzdal 

sladké prekvapenia všetkým žiakom, boli aj naši prváci slávnostne 

imatrikulovaní a prijatí do kolektívu žiakov. Akciu pre prváčikov pri-

pravil žiacky parlament a deviataci. 

 

Každý prváčik dostal takýto imatrikulačný list: 
 

 

 

 

 Dnes povetrím šťastne letí         Vitaj medzi nami, v našej škole, 

 správa, čo poteší všetky deti.    kde vždy veľa zábavy je. 

 Aj tebe by chcela povedať, Množstvo priateľov budeš mať, 

 že od dnes si náš kamarát! každý tu predsa chodí rád. 

 

Pamätný imatrikulačný list 
 

♥...............................................................................♥ 

 
novému členovi kolektívu žiakov Základnej školy s materskou školou 

Ondreja Štefku vo Varíne 
v školskom roku 2008 /2009 

 

........................................                    ................................. 
 ţiacky parlament   riaditeľ školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V decembri prebehla na našej škole aj súťaž o najkrajšie vyzdobenú 

triedu. S výzdobou si dali veľa práce všetky triedy, preto bolo naozaj 

veľmi ťažké prisúdiť víťazstvo len jednej triede. Všetky boli niečím 

originálne a zaujímavé. Spájalo 

ich jedno – poetika a čaro naj-

krajších sviatkov v roku. 

V súťaži o najkrajšie  vyzdobe–  

nú triedu napokon vyhrala trie-

da 1.B a druhá bola 5.A. Obe 

triedy získali sladkú odmenu – 

tortu. 

 



Dieťa 

 
Dieťa milé, maličké, 

spinká v kolíske. 

Sníva svoj sen,  

sníva o mamičke. 

 

Je to to najkrajšie,  

čo nám On dal. 

Keby ho nebolo, 

všade vládol by žiaľ. 

 

Pán Boh dobre vedel,  

čo mamine dáva, 

keď jej dávno zveril 

svoje ľudské mláďa. 

 

                   Mária Rafajdusová, V.A 

 

 
 

Prajeme vám, 

nech sa zažne láskou, 

nehou, srdce každé, 

nech ste všetci doma spolu, 

nech nechýba nik u stolu, 

nech prežijete všetky budúce dni 

v šťastí vospolok po celý rok. 
 

 
Občasník pedagógov a ţiakov ZŠ s MŠ Ondreja Štefku Varín 
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