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Sniežik biely ako 

múka,  

všetkým deťom sa 

ponúka.  

Už je zima, už je mráz, 

na sánkovačku sa 

teším zas.  

Sánkujú sa všetky 

deti,  

Ferko kričí: „Aha guľa 

letí!“ 

Postavíme veľkú iglu, 

schováme sa všetci 

dnu. 

                             Natálka 

 

zima 2022 

  
Ideme sa sánkovať,  

budeme sa radovať. 

So mnou treba súhlasiť, 

aby ste to mohli zažiť. 

                                Jožko 

 

Ideme sa sánkovať,  

budeme sa radovať. 

So mnou treba súhlasiť, 

aby ste to mohli zažiť. 

                             Jožko 

 

Už je zima, už je sneh, 

rozdávame deťom 

smiech. 

Počujeme roľničky, 

myslíme na bochníčky. 

                         Deniska 

   

                                     

 

Zima už je tu,  

všetky deti sa radujú.  

Na Vianoce sú tu všetci, 

urobíme pekné veci.  

Už sa teším, už to viem,  

že darčeky dostanem. 

                         Tomáško 

 

Sánkovačka na nás čaká, 

postavíme snehuliaka. 

Teraz spolu  všetci  

privítame zimu pri peci. 

Nech je pestrá veselá,  

To si každé dieťa želá. 

                            Karolínka 

 

Zima, sniežik vôkol nás, 

tešíme sa opäť zas. 

Sánkovačka, lyžovačka, 

je perfektná zabávačka. 

Snehuliaka postavíme, 

uhlíkmi ho ozdobíme.  

Mrkvu dáme miesto 

nosa 

a bude to veľká krása.  

                         Damiánko 

Zimu tu mám rád, 

môžem sa už sánkovať. 

S kamarátmi sa hrať, 

guľovať aj bobovať.  

 

Budeme môcť odhŕňať, 

pritom sa aj naháňať  

a rodičom pomáhať.  

Na roráty chodievať  

a Ježiška milovať. 

                          Ondrejko 

 

Zima, zima, zimička, 

poštípe ťa na líčka. 

Sniežik sa nám chumelí,  

na strechu sa prilepí. 

Vianoce sú za rohom,  

Ježiško príde s batohom.  

Na adventnom venci  

štvrtá svieca svieti, 

na Vianoce sa tešia všetky deti.  

                                        Jakubko 

 

Už je zima, už nám 

mrzne, 

 pod perinu sa už 

pracme. 

Ráno skoro vstaneme,  

sánkovať sa pôjdeme. 

Zoberieme boby, 

sánky,  

zažijeme radovánky. 

Mrázik nám už 

maľuje,  

a okienko skrášľuje. 

                                 Lucka 
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Milí čitatelia! 

Vianoce sa každoročne opakujú  a my dospelí  každoročne prežívame zhon, stres, náhlime sa, 

nestíhame upratovanie, pečenie, varenie , ako keby  sme po všetkých tých rokoch 

nepochopili, že skutočná krása Vianoc je ukrytá niekde inde.  Deti nám každodennými 

drobnými skutkami,  aj milými príspevkami v tomto časopise prinášajú posolstvo radosti 

a lásky . Posolstvo, ktoré  chce rozžiariť  plamienky láskavosti a nezištnosti vo všetkých nás. 

Maličkosti robia svet krajší  na Vianoce aj po celý rok.  Prajem Vám, aby boli Vaše Vianoce 

krásne a prežiarené láskou. Našim deťom želám, aby si pod vianočným stromčekom našli ten 

najkrajší darček, aký si vysnívali.  

Šťastné, veselé a požehnané vianočné sviatky!                                                      Mgr. M. Dreveňáková 

  Advent  

     Advent je príprava na najkrajšie sviatky Vianoce a krásne stretnutie rodín na celom 

svete. Všade ho prežívajú podľa svojich tradícií a zvykov. Žiaci 4. A vyhľadali niekoľko 

zaujímavých informácii na internete. 

      Na Slovensku sa na Vianoce - sviatky narodenia Ježiška, pripravujeme už štyri týždne 

dopredu. Toto obdobie sa volá Advent. Práve v tomto období chodíme častejšie do kostola, 

kupujeme alebo pripravujeme darčeky pre na ich najbližších a zdobíme naše príbytky 

vianočnými dekoráciami.                                                                                    M. Svorník, V. Janigová 4.A                                                                                                                                                        

     Počas adventu sa ľudia schádzajú v katolíckych, evanjelických a iných chrámoch k 

modlitbám a zamysleniam. Dodržiava sa pôst a nemá sa chodiť po zábavách. Symbolom 

adventu je adventný veniec so štyrmi sviečkami, ktoré symbolizujú štyri nedele pred Štedrým 

dňom.                                                                                                                                        M. Lieskovský 4.A 

      Každú nedeľu zapálime sviečku na adventnom venci. Pečú sa perníky. Na štedrovečernom 

stole sa podáva med, oblátky, kapustnica, ryba, zemiakový šalát, opekance, koláče, ovocie. 

Cez štedrý deň sa do večera udržiava pôst, až dokým nebude na nebi prvá hviezda. 

                                                                                                                                                              T. Viktor 4. A 

     Naši predkovia verili, že decembrový deň narodenia Ježiška je magický. V tento deň 

zavŕšili grékokatolíci 40 - dňový pôst( zvaný  Filipovka). Ľudia sa snažili byť dobrí a vyhýbali sa 

hádkam, pretože práve 24. decembra bol rozhodujúci deň v roku. Tak ako na Štedrý deň, tak 

po celý rok. 

                                                                                                                                                        K. Figurová 4. A 
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LIENKY 

 
 Kde mám začať? Možno tam, bol rad jedných Lienok raj.  

Ide vláčik ši- ši -ši, cestuje až k Patriši. 

Od Patriši k Jarmile, sú to naše učky milé. 

S nimi trieda plná Lienok, takmer už bez všetkých plienok.  

Prvý mesiac more sĺz sa lialo, no viac to v triede nezostalo. 

Šikovné sú Lienočky, keď obliekajú ponožky. 

Mamička ich pochváli a do vlaku posadí.   

Obúvať sa sami vedia, na stoličke neobsedia. 

Počítajú raz, dva, tri - obdĺžniky, štvorčeky. 

Maľovanie, lepenie je pre Lienky umenie. 

Picasso sa čudoval, "Kto to z Lienok maľoval?" 

Naučili sme sa veľa, veď to nie je žiadna veda. 

A to boli naše Lienky, čo vyrástli z každej plienky.                                          p. uč. P. Huciková 

 

Od Lucie do Vianoc 

13. december naši predkovia považovali za najväčší stridží deň. Povráva sa, že vtedy mohli 

ľudia vidieť lietať na metlách strigy. Verili, že Lucia bola najväčšou bosorkou a že v tento deň 

sa v noci stretávajú všetky strigy. Dievčatá z druhej triedy „Šmolkov“  dodržali tradíciu a 

prezliekli za Lucie, ktoré mlčky  husím krídlom povymetali zlo z kútov v každej triede 

a miestnosti v škole. Takto sme prekvapili žiakov, ale i pani učiteľky a pripomenuli si naše 

ľudové tradície.                                                                                                          Mgr. A. Paľová 
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Čas Vianoc v ŠKD 

            Správa do nebies letí, že sa blíži čas. Čas tajomný, plný 

očakávaní. Nezabudnime na pravý odkaz Vianoc- nevinné 

dieťatko v jasličkách – najväčší dar, ktorý ľudia dostali od 

Boha. 

           Všetci dospelí, užívajme si tieto dni s deťmi naplno, 

odložme svoje „dospelácke“ povinnosti bokom a venujme im 

svoju pozornosť, lásku a čas. 

            Všetky deti, darujte čas maminke i ockovi  - za ich 
úsmevom sa často zračí vyčerpanosť. Sviatky Vianoc umocnia 
im vaše detské úsmevy a radosť v očiach. 

Zažnime vianočnú sviecu na stole i vo vlastnom srdci. Dajme si vianočný dar pod stromček, 
ale darujme si aj dar lásky – čas, úctu a pozornosť. Snáď sa všetko zmení k lepšiemu 
a čistejšiemu. Čas plynie veľmi rýchlo a nezabudnuteľné dni plné hier a spoločných chvíľ nám 
zo srdca nikdy nikto nevezme. 
            A čo s darčekom? Materiálny poteší, a ten, ktorý je treba vnímať a cítiť, získa hodnotu 
nekonečna.                                                    
                                                                          NAŠA TVORBA 

  

Pokojné a radostné vianočné sviatky. 
V roku 2023 nech sa všetci máme lepšie a nech nechýba zdravie, 

 pokoj a láska. 

Nech snehobiela vločka, ktorá z neba tíško padá, môže vidieť v ľudskom oku pravú radosť 

vianočnú každučký deň v roku.                                                                                       

                                                                                                 p. vychovávateľka ŠKD Mgr. Veronika Viktorová 
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ZVIERATKÁ v 1. A  

Timko je môj zajačik. Má 1rok. Má rád čistú kapustu. 

Nemiluje, keď k nemu príde niekto cudzí.                                                                                                                                                              

Dominika 

Miško je môj pes. Keď prídeš, vie za tebou rýchlo bežať. 

Najprv ťa očuchá. Nechce sa mu behať. Vo vode sa bojí.                                                                                                                    

Adam 

Pes Max rád skáče, keď vyhodím loptu.                                                                                    

Žanetka 

Deni  vie rýchlo behať. Nie je rád na vôdzke. Vtedy skáče.                                                             Peťo                             

Môj pes Hugo je rád, keď mu hádžem loptičku.                                                                          Sebík 

Zajačik Riško má rád seno, granulky. Schováva sa pod posteľ. Psík Roky mi zomrel.            Julka 

Psík Ales  je rád, keď sa s ním hráme, chodíme na prechádzky.  Obľúbil si plyšovú líštičku. Viki 

Šteniatko Tulko sa rád hrá. Korytnačka Kory rada spí a papá šalát.                                        Nelka 

Môj pes sa volá Punťo. Má rád kostičky. Keď je niekto pri bráne, tak breše.                        Jakub 

Moja Bela- sučka rada chodí na prechádzky, nerada je v búde.                                                 Alex 

Moje kačky cez noc spia v klietke a keď ich ráno otvorím a vypustím, tešia sa, behajú, 

kačkakajú a skáču do bazéna.                                                                                                       Matúš 

Môj pes Roky  rád papá rezancovú polievku. Nemá rád, keď príde niekto ku bráne. Vtedy 

breše a hryzie.                                                                                                                                    Jurko 

Deň zvierat 

     Každé dieťa ľúbi zvieratká. 4. Október  je deň, kedy si môžu deti našej školičky doniesť 

svoje zvieratko a predstaviť ho. 

     Pes, o ktorom píšem sa volala Nela. Kúpili sme ju keď som mal 3. roky. Bol to Bernský 

salašnícky pes čierno-bielo-hnedej  farby. S otcom a dedom sme urobili veľkú   voliéru, kde 

mala svoj pelech, aby sa mohla ukryť. Keď  vyrástla mala šteniatka. Rád  som sa s ňou hrával 

a chodil na prechádzky. Po 4 rokoch ochorela a museli sme  ju  utratiť, lebo sa nedala vyliečiť.  

Je mi za ňou stále smutno.                                                                                                 M. Lieskovský 4.A 

     Kedysi som mal mačičku, bola čierno biela a volala sa Oreo. Nemala ani rok a prešlo ju 
auto. Teraz mám dve nové, ale na Oreo nikdy nezabudnem. Oreo reagovala aj na jej meno. 
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Raz spadla do medzery medzi našim domom a domom susedov. Hneď, keď som to zistil, 
bežal som za ňou . Jedna nová je tigrovaná a druhá je čisto čierna. 

Mám ich veľmi rád.                                                                                          D. Ťapaj. 4. A 
        
 Môj psík sa volá Bella. Má 5 rokov. Je to úžasný pes s výbornou povahou. Bella je veľmi milý 
a priateľský pes. Bella je plemeno biely retriever. Obľubuje dlhé prechádzky a ľudskú 
spoločnosť. Dobre vychádza s druhými psami. Je to verný pes. Jej obľúbeným jedlom sú kosti.  
                                                                                                                                                          V. Janigová 4. A 

     Môj pes sa volá Ben. Má 10 ľudských rokov. Dávam mu jesť a najradšej má ryby a granule. 

Keď som bol malý ,zobral som vôdzku a išli sme sa prevetrať, lebo to má veľmi rád. Raz 

utiekol a išiel si na futbalové ihrisko asi  zahrať futbal. Keď sa odtrhne, tak cez dvor beží 

veľkou rýchlosťou asi 41 km/h.                                                                                         M. Janiga 4. A 

     Remi je moja mačka. Našli sme ju keď bola malá . Je slepá na jedno oko. Boli sme 

u veterinára, ktorý jej dal lieky . Má veľký kartónový dom , ktorý som jej urobil a rada sa 

v ňom schováva. Keď sedím na gauči , vždy sa ku mne pritúli. Je bieločiernej farby.    

                                                                                                                                           Tomáš Viktor 4.A                                                                                                       

   

 

 

 

 

Jesenné dopoludnie s rodičmi a starými rodičmi 

V jesennom čase sme v priestoroch školy inštalovali výstavu veľkého množstva plodov 

jesene, ktoré sme zhromažďovali nielen zo záhrad, ale sústredili sme sa aj na plody a rastliny 

z voľnej prírody. Zapôsobila na každého, kto ju videl. Nepôsobila iba množstvom materiálu, 

ale aj vysokou estetickou úrovňou. Bola výbornou motiváciou pre vznik literárnych 

a výtvarných prác. Nenásilným spôsobom presviedčala žiakov o dôležitosti zdravej výživy. 

Slávnostne bola otvorená v jedno piatkové dopoludnie, kedy k nám zavítali rodičia, starkí a 

výživová poradkyňa Ing. Bc. L. Števuliaková, ktorá mala na začiatok  prednášku o zdravej 

výžive, a potom sme sa spoločne pustili do varenia, pečenia a tvorenia v jednotlivých 

triedach pod vedením p. učiteliek. Celé dopoludnie sa nieslo vo veľmi príjemnej atmosfére. 

Pani učiteľka Mgr. L. Števuliaková tieto aktivity spracovala do prezentácie a zapojili sme sa 

do súťaže „Hovorme o jedle,“ kde sa nám podarilo získať diplom Zlaté pásmo.                                                                

Mgr. L. Števuliaková                                                                                                                                                    
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Naše dekorácie

Naša dekorácia bola vystavená v priestoroch školy

        

Prednáška zameraná na: 

• zdravú výživu

• základné pravidlá zdravého stravovania

• ako rozdeľujeme potraviny

• príklady nesprávneho stravovania

• ako pôsobí vyvážená strava na naše zdravie

• pár typov zdravých a nezdravých jedál

Prednáška s výživovou poradkyňou
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Dajme spolu gól  

Prváci začali trénovať futbal s pánom Chňapkom v rámci projektu „DAJME SPOLU GÓL“ 

Niečo sa už naučili, dozvedeli, strávili spolu príjemné chvíle. Takto si zaspomínali.  

Páčili sa mi rozcvičky - Jurko. Najlepšie bolo behanie a skákanie okolo kuželiek -  Žanetka. 

Som rada, že sme behali a už som sa zlepšila- Julka. Už sa trošku menej bojím lopty -  Vikinka. 

Páčilo sa mi behanie  cez prekážkové dráhy - Adamko. Dozvedel som sa, že sa lopta nesmie 

chytať do ruky - Matúško. Najradšej som  bola v bráne - Dominika. Bavilo ma oberať 

spoluhráčov o loptu- Peťko. Bavilo ma kopanie do brány -  Alex. Pán Chňapko je veľmi 

šikovný, bol k nám milý a dobrý - Alžbetka. Bývam veľmi smutný, keď prehráme zápas - 

Sebík.  Rád som si prihrával s kamarátmi - Jakubko. Ešte som si futbal neobľúbila, lebo sa 

bojím, že mi kopnú loptu do hlavy -  Nelka. 

 

   Záchranári 

     Pod vedením inštruktorky SČK v Dolnom Kubíne a jej asistentiek sa naši žiaci oboznámili 

s poskytovaním prvej pomoci a tu sú spomienky 4. A na tento deň. 

    

  V utorok boli v našej škole záchranárky. Naučili nás ako dať prvú pomoc. Potom nás rozdelili 

do skupín a v každej skupine sme si vyskúšali masáž srdca, obväzovanie rúk a prvú pomoc pri 

dusení sa.                                                                                                                                   J. Stas 4. A 

     Záchranári majú číslo 155 a 112. Učili nás zachraňovať, napr. keď sa niekto dusí, tak musí 

kašľať. Pomôžeme mu tak, že ho chytíme za rameno a buchneme medzi lopatky. Najviac sa 

mi páčilo ako sme dávali obväz na ruky.                                                                                 M. Janiga 4.A                                                                                                           

      Mali oblečené záchranárske oblečenie. Ukazovali nám ako sa robí prvá pomoc, masáž 

srdca, ošetrenie zlomeniny a popáleniny, umelé dýchanie. Najviac ma zaujalo ako 

´´nakopávali“ srdce elektrickými výbojmi.                                                                                D.Ťapaj 4. A                                                                                        

     Program záchranárov sa mi páčil iba trocha ,pretože som väčšinu vecí vedel. Dozvedel 

som sa iba, ako vybiť žuvačku. Ešte sa mi páčilo, že sme si mohli prvú pomoc vyskúšať na 

figuríne. Dúfam, že nikdy nebudem musieť dávať prvú pomoc.                               M. Svorník 4. A                                                                                          
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Október- mesiac úcty k starším 

Jeseň, to je nádherný čas, kedy je príroda odetá 

do pestrofarebných šiat. Október nám pripomína 

jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť 

zrodená v duši človeka.  Je ňou úcta k starším. 

Keďže na nich myslíme a máme ich radi, 

spríjemnili sme im sobotňajšie predpoludnie 

v kostole sv. Imricha muzikálom 

O márnotratnom synovi. Každodenná skúsenosť 

nám hovorí, že toto posolstvo sa opakuje znova 

a znova. Potom sme pokračovali folklórom na 

OcÚ Čimhová ľudovými piesňami a tancom. 

                                                    Mgr. L. Števuliaková 

                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



školský časopis Základnej školy s materskou školou Čimhová 

 

Doplň a vylúšti krížovku! 

_oslušný psík Petrík papal paradajkovú polievku. 

_ýchla rybka Ruženka riadila ružový riad. 

_eselá veverička Vierka varila vianočné vajce. 

_meričan Adam adoptoval Angličanku Alicku.   

_itlivý cvrček Cino cestuje. 

_de indián Ivan .  

Tieto vety vymysleli _ _ _ _ _ _. 

 
Osemsmerovka: 
  

Vyškrtaj v osemsmerovke slová:  

DARČEK, JASLE, KAPOR, KOLEDY, LOPATA, MRÁZ, OBUV, SÁNKY, SNEH, STROMČEK, 

VIANOCE, VOSK, ZÁVEJE  

Pod stromčekom nájdeme mnoho pekných darčekov. Ale najkrajším a najvzácnejším darom 

Vianoc pre kresťanov je _________ (tajnička).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vianočná pieseň  
Doplň názov najznámejšej vianočnej piesne: _____________________  
__ __ __ __ __ __ __, __ __ __ __ __ __ __ __, všetko spí, všetko sní,  

sám len svätý bdie dôverný pán, stráži dieťatko, nebeský dar, ......... 

                                                                                                  p. vychovávateľka ŠKD Veronika Viktorová 
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Tipy na vianočné knihy 

Med z ľadových kvetov - Peter Karpinský 

Tento príbeh je skvost plný nenútenej fantázie, napätia a 

nepredvídateľných dejových zvratov. V rozprávkovom svete 

neplatia fyzikálne pravidlá, ktoré nás učia v škole - a to je len 

dobre. No aj tí, čo v rozprávky už neveria, chcú niesť 

zodpovednosť za svoje činy a napraviť chybu, aby zlo nezvíťazilo 

nad dobrom a svet neprišiel o Vianoce. 

 

 

 

Zachráni doktor Proktor Vianoce? - Jo Nesbo 

Na Kanónovej ulici sa už všetci tešia na Vianoce. Zrazu sa však v 

rádiu ozvú správy: Pán Trane odkúpil všetky práva na Vianoce a 

nikto ich nesmie sláviť, kým najskôr neutratí menší majetok v 

niektorom z Traneho obchodov. Bule, Lisa a Doktor Proktor sa 

rozhodnú, že sa Vianoce pokúsia zachrániť. Musia si poradiť nielen 

s Traneovskými príšernými dvojčatami, vampírou žirafou z 

kukučkových hodín, fínskymi stíhačkami a kráľom s plesňou v 

pivnici, ale aj s vyhoreným, nevrlým vianočným škriatkom, ktorý 

vôbec nie je taký, ako by ste si vianočného škriatka predstavovali. 

A všetko, čo majú, je kúštik časomydla a nekonečné zásoby prdiprášku. Hodiny odbíjajú a 

ticho padá sneh. Ešte nikdy neviseli Vianoce na tenšom vlásku… 

Oliver, kocúr, ktorý zachránil Vianoce - Sheila Norton 

Kocúrik Oliver len výnimočne opúšťa svoj bezpečný domov v hostinci 

Horáreň. No keď hostinec zničí požiar, zostane bez strechy nad hlavou. 

Oliverov život sa dramaticky zmení. Vo svojej blízkosti však nájde veľa 

láskavých ľudí, ktorí sa oňho postarajú. Znovu sa naučí dôverovať a 

svojím jedinečným spôsobom ovplyvňuje celé okolie. Po zoznámení sa s 

chorou Caroline, ktorej chýbajú kamaráti, si uvedomí, že ich dedina 

potrebuje vianočný zázrak... 

                             DOČÍTANIA, PRIATELIA!                                                                                                               

Zdroj: https://www.martinus.sk/search?q=pre+deti 
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Už je zima, už je sneh, 

rozdávame deťom smiech. 

Počujeme roľničky, 

myslíme na bochníčky.   

                        Deniska                                                          

Sánkovačka na nás čaká, 

postavíme snehuliaka. 

http://www.zscimhova.edupage.org/
http://www.zscimhova.edupage.org/

