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Niečo na úvod

práce našich žiakov, relax,
poučenie, zábava, súťaže

Milí žiaci!
Opäť máte v rukách náš časopis Hrapinosek.

Po slnečnej jeseni plnej školských povinností sme sa ani nenazdali a ocitli sme sa
v adventnom období. Na adventnom venci zapaľujeme prvé sviečky, doma to už začína
rozvoniavať čistotou a vianočným pečivom. Náhlime sa, aby sme všetko postíhali načas
pripraviť a prichystať na najkrajšie sviatky roka. Veď Vianoce sú sviatkami narodenia
lásky. Láska, ktorá chce byť v našich srdciach, príbytkoch. Chce byť medzi nami nielen
počas týchto slávnostných chvíľ, kedy sme všetci ku sebe akísi milší, prívetivejší.
Skúsme si z nej niečo odložiť aj na čas, ktorý už nebude taký výnimočný.
    Obdarujeme sa ňou, naplňme si svoje srdcia a nezabudnime ju hlavne rozdávať
každodenne. Nech čaro týchto úžasných dní dozrieva v nás po celý budúci nový rok.

Vaši pedagógovia.

Predvianočná báseň

Celý svet za odiera,
čudujte sa do biela.
Perinbaba v jednom kole,
práši sniežik na nás dole.

Čižmičky si vyleštíme,
mamičky tým potešíme.
Mikuláš sa zacerí,
s cukríkmi sa podelí.
       Jakub Harmata, 8.A

December
Keď zazvoní zvonček,

otvorí sa každý darček.
Auto, lopta, babička,

od radosti zahíka.

Dnes meniny oslávim,
výborne sa zabavím.

Potom spoza balíčka,
vyšpehujem  Ježiška.

Jakub Harmata, 8.A

Vianoce
Čas uteká ako voda, onedlho sú tu vianočné sviatky. Je to obdobie, ktoré je iba raz v roku.

V škole máme prázdniny. Vonku je sneh. Vianoce tvorí Štedrý deň  a Božie narodenie. Vianoce
sa nezaobídu bez stromčeka. Pod stromček nám Ježiško donesie darčeky. Cez Vianoce
navštevujeme blízku rodinu. Martin Maslák, 3.roč.

Vianoce
Blížia sa Vianoce.
Sniežik sa ligoce.
Všetci sa tešíme.
Štedrý deň čakáme.
Keď zvonia zvončeky.
Tešia nás darčeky.
Radostne spievame,
Ježiška vítame.
Ľuboš Števuliak, 3. roč.
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Príspevky vybrali a na príprave časopisu sa podieľali: p. uč.: Gazdíková, Lukáčová,  Škrabeková.
Pre vnútornú potrebu sadzbu pripravil: p. uč. Jurči

Prečo sa duch pozerá do zrkadla?
Aby sa uistil, že ho nie je vidieť.

Neznámi autori? Nie, iba zabudli uviesť svoje meno, priezvisko a triedu.
Nezabúdajte na to!!!

Kapustnica so zápražkou
2kg kyslej kapusty, 2 bobkové listy, 1kg údeného mäsa (pliecko, krkovička, koleno), 500g
bravčového pliecka, 5 zrniek nového korenia, 1 lyžica rasce, 1 hrsť sušených hríbov, 1 lyžica
masti, 2 lyžice hladkej múky, mleté čierne korenie, majorán
Postup
Do väčšieho hrnca dáme variť údené  mäso. Keď je polomäkké, pridáme na kocky pokrájané
bravčové mäso, kapustu, bobkový list, nové korenie, vopred namočené huby a všetko varíme
do mäkka. Z masti a múky urobíme svetlú zápražku, zalejeme ju studenou vodou, dobre
zamiešame a vlejeme do kapustnice. Necháme prevrieť, dochutíme soľou a korením, odstavíme
z ohňa a potom zamiešame troška majoránky.               Miroslav
Škvarek, 6. roč.

Materská škola nám poskytla tieto postrehy svojich zverencov:
Na zamestnaní matematických predstáv:
uč. Ako sa volá tento geometrický tvar? (obdĺžnik) Romanko odpovedá: Štvornožník.

Podľa čoho zistíš, že je jeseň? Tomáš: Zeby bola sneh?

Matúš: Kapusta je zdravá, lebo nám vyštípe mrle.
Karolínka: Ihličie z jedličky vonia počasím.

Mikuláš sa pýta: „Mário, čím budeš, keď budeš veľký? „Predškolákom.“

Kde pracuje a čo robí tvoja mamička, Matúš? Vyrába koruny.

Medovníčky
50g masla (Palmarinu, Hery), 550g hladkej múky, 300g práškového cukru, 3 lyžice medu, 1
lyžica kakaa, 1 lyžica rumu, 1 lyžica sódy bikarbóny, 1 lyžica kypriaceho prášku do perníkov, 3
vajcia
POSTUP
Zo všetkých surovín vypracujeme tuhé cesto a necháme ho 2 dni odležať v chlade. Potom cesto
rozvaľkáme na peát hrubý 3mm a povykrajujeme z neho formičkami rôzne tvary (podľa
príležitosti s veľkonočnými motívmi).Kapustová s klobásou
250g kapusty, 2 lyžice oleja, 40g hladkej múky, Soľ, Rasca, 100g údenej klobásy, 200g zemiakov,
6 sušených sliviek, 200ml kyslej smotany, petržlenová vňať.
Postup
Kapustu očistíme, pokrájame na tenké rezance. V hrnci zohrejeme olej, kapustu mierne opražíme,
posypeme múkou a ešte chvíľu pražíme. Prilejeme asi liter vody a polievku osolíme. Klobásu
pokrájame na tenké kolieska a spolu s očistenými, na kocky pokrájanými zemiakmi pridáme do
polievky. Asi po 10 minútach pridáme sušené slivky a ešte chvíľu varíme. Necháme chvíľu
odstať. Polievku môžeme dochutiť trochou cukru.

Prečo mávajjú policajti v aute otvorené
okno?
Aby mohli vyhodiť rýchlosť.

Peter Chovančák, 8.A



Blížia sa Vianoce

V jedno zamračené ráno som sa zobudil. Pozrel som sa z okna izby a  na vedľajšej streche sa
niečo blyšťalo. Rezko som priskočil k oknu, či je to naozaj  sneh. No márne, bol to len mrázik.
Rýchlo som sa obliekol a išiel dolu. V kuchyni už sedela mamina, ktorá mi povedala, že ideme
na nákupy. Rýchlo som do seba nahádzal raňajky, až som mal pocit, že prasknem. V aute mi
bola riadna zima. V obchode sme už našli vianočné stromčeky a iné ozdoby. Vyšiel som z obchodu
a na nos mi spadla malá snehová vločka. Neskôr začalo husto snežiť. Joj. Ešte nemám zimné
topánky. Už som strácal nádej že tie topánky kúpime. Ale v poslednom obchode sme ich nakoniec
našli. Domov sme došli s plnými taškami všelijakých ozdôb a vianočného tovaru. Vianoce už
klopali na dvere!     Dávid Škvarek, 3. roč.

Blížia sa Vianoce

Každý rok sa tešíme na Vianoce. Aj minulý rok som sa tešil, ale ocko povedal že Vianoce
budú iba vtedy, keď nasneží veľa snehu. Vtedy som sa zľakol. Po snehu ani chýru. Čo keď preto
nebudú Vianoce? Musel som niečo vymyslieť. Preto som sa rozhodol, že sa každý deň budem
modliť za to, aby napadol sneh. Prvý deň som si poupratoval hračky. Večer som sa pomodlil
desiatok. Ráno som vstal a nič. Ani vločka snehu. Tak som urobil ďalší dobrý skutok. Celý deň
som pomáhal a večer som sa pomodlil desiatok. Ale ráno znova nič. Tak som sa rozhodol
povysávať. Mamina sa veľmi potešila a povedala, že Ježiško to všetko vidí a isto sa mi nejako
odvďačí. Preto som ho poprosil o vytúžený sneh. Ráno som vstal a vonku som videl sneh. Teraz
je už vonku sneh, preto viem, že Vianoce sa blížia.    Gustík  Šuvada 3. roč.

O chvíľu sú tú Vianoce
O chvíľu budú Vianoce a veľmi sa na ne teším .Na  Vianoce sa veľmi teším, lebo je veľmi

pekne  najmä , keď je všade veľa snehu. Môžeme sa sánkovať, lyžovať a stavať snehuliaka. Na
Vianoce budeme všetci spolu oslavovať narodenie Ježiška. Dva dni pred štedrým večerom si
postavíme stromček. Ozdobíme ho rôznymi dobrotami a nakoniec pridáme farebné stuhy.
Prichystáme darčeky, napečieme koláče a keď už bude všetko hotové, sadneme si k prestretému
stolu. Poďakujeme sa Pánu Bohu, že sme sa všetci stretli. Oslávime narodenie Ježiška a budeme
šťastní. Ivanka Šimalová, 3. roč.

Rozprávka o medvedíkoch

Kde bolo tam bolo v jednom lese žila rodina medvedíkov. Ocko, mama, medvedík Brumko
a jeho braček Guľôčka. V domčeku, v ktorom bývali, sa začali diať vzácne veci. Mama začala
upratovať. Jedného dňa dokonca piekla medovníky. Ocko bol stále v lese a niečo tam hľadal.
Brumko a Guľôčka nevedeli stále čo sa deje. Opýtali sa: „Mami, čo sa to robí?“ Mama im
povedala, že sa blížia Vianoce, ktoré sú sviatkami pokoja a mieru a tiež lásky a pomoci blížnym.
Tak sa Brumko a Guľôčka rozhodli niekomu pomôcť. V neďalekom strome žila veverička Evička,
ktorá nemala rodinu. Bračekovia ju navštívili a pozvali na Vianoce k nim domov.

Brumko dostal nápad, že pre Evičku pripravia darček. Poprosili mamu, aby im pomohla
uštrikovať veveričke šál. Ocko a mamka boli prekvapení, že na Vianoce budú mať hosťa. Boli
však radi, že ich deti majú dobré srdiečka. Súhlasili a mamička im pomohla pripraviť darček.
Potom už všetci očakávali Vianoce. K r i s t i á n
Škrabek, 3. roč.
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   Slovensko
Slovensko je naša vlasť,
Všetci chcú v ňom dlho rásť.
Je to naše rodisko,
a zároveň aj stredisko.

Slovensko je malý štát,
Pre nás je to akurát.
Hlavne mesto Bratislava,
a ňom ulica Hviezdoslava.

Je tam veľa iných miest,
ktoré sú spojene pomocou ciest.
Je srdcom Európy,
ktorá má už svoje roky.
Jožo Ligoš  6 roč.
Tam, kde vysoké Tatry stoja,
Tam, kde tiahnú sa pohoria.
Tam, kde Dunaj hrdo tečie,
Slovákom je rodisko.

Zelená pláň, vysoké kopčeky.
Malé záhradky, útulné domčeky.
To všetko, to moja zem.
Tu som sa narodila,
 tu zostať chcem.

To Slovensko, to naša vlasť.
Všetkých pravých Slovákov vlasť.
Perla Oravy týči sa na bradle.
Kto neprajné úmysly má,
pod rukou slovenskou zahynie.

      Slovensko

To Slovensko domovina naša,
Tá len pokoj a šťastie  prináša.
Slovenský ľud v pokoji a mieri si tu žije,
Konečne pokoj má a nik ho nebije.

To Slovensko vlasť naša drahá ,
iným česť a Slovensku sláva.
Slovensko naša vlasť, Matka,
reč slovenská úžasná a sladká.

Zuzana Greštiaková, 9. B

Slovensko
Slovensko je pekný kraj,
žiť v ňom to je raj.

Je to pekná krajina,
na ktorú každý
v dobrom spomína.

Ak máš tento národ rád,
tak si s nami kamarát.

Je to krásna krajina,
nepáči sa mi žiadna iná.

Je to krásna zem,
žiť v nej to je sen.
Andrea Harmatová, 9. B

Slovensko
Je na tejto zemi krajina,
Aka nikde na svete.
Krajšia než obloha jasná,
Než lupienky na kvete.

Majte že ju ludia v úcte
Neničte jej nádheru,
Nechajte aj naši
potomkovia
Sa jej krásou kochajú.

Dominika Šikyňová, 6. roč.

Recepty na Vianoce
Vanilkový keksík
Preosejeme 350g hladkej múky,  pridáme postrúhané maslo250g, 1 vrecúško vanilkového cukru
a štipku soli. Všetko spolu zmiešame a postupne zapracujeme smotanou. Vypracujeme vláčne
cesto. Na pomučenie doske cesto rozvaľkáme a povykrajujeme z neho rôzne tvary. Poukladáme
ich na plech a dáme upiecť. Ešte teplé keksíky obalíme v práškovom cukre.
Kokosová griláž
Tuk rozpustíme a pridáme doň nie do horúceho mlieka a kokosovej múčky 250g. Natrieme na
oplátku a prikryjeme druhou. Pokrájame na štvorce a namočíme do čokoládovej polevy.
250g stuženého tuku
1 konzerva sladeného mlieka
1 balíček kokosovej múčky (250g)
Obdĺžnikové oblaky



Stroskotanec

Raz jeden človek prešiel cez Indický oceán a cez Tichý oceán. Plavil sa veľkou loďou a ťažkou
batožinou. V noci bola búrka a nemohol sa jej vyhnúť a keď roztrhlo celú loď, plávala batožina
aj úlomky lode po oceáne. Ráno sa ocitol na opustenom ostrove. Nemal čo jesť a piť. Nejedol
deň, týždeň. Potom sa mu podarilo urobiť ohník a napiť sa bambusového mlieka. Blížila sa noc,
a on si musel pohľadať miesto na spanie. Našiel veľkú jaskyňu, kde bola samá tma. Tam prespal.
Prešla noc a stroskotanec zistil, že je na opustenom ostrove. Nechcel čakať dlhú večnosť na
pomoc. Bolo mu smutno, lebo bol na ostrove sám. Prešlo 20 rokov a on sa konečne dočkal
záchrannej lode, na ktorej sa odplavil domov.           Marek Jaš, 7. roč.

Zima

Je už zima treskúca.
Do domčeka nesúca.

Máme veľkú piecku.
Nepustíme zimu dnu.

Každý večer zakúrime.
Pri piecke sa zohrejeme.

Zima, zima treskúca.
Pre sane je súca.

Z humna sane vyhodíme.
Poriadne sa povozíme.

Keď sa zima ligoce.
Sú tu opäť Vianoce!

Martin Maslák, 3. roč.

Nonsens
Keď som si šiel večer ľahnúť do práčky,  zastavil som, vyšiel z auta a pozrel som sa čo sa

deje s bicyklom. Na teplomeri bola tabuľka s nápisom. DNES zatvorené. Zazvonili hodinky
a oznámili, že dnes je leto. Vytiahol som z peňaženky pneumatiku a schoval tekvicu do vrecka.
Rýchlo som utekal dolu schodmi, tam som stretol žirafu, ktorá si utierala nos hygienickou
vreckovkou. Nakoniec som dojedol desiatu a šiel lyžovať.
      Martin Šikyňa, 5. A

Rozprávková krajina
Z fontány by namiesto vody tiekla čokoláda, z oblakov by pršali cukríky, vždy by tam bola

radosť, zvieratá by vedeli rozprávať, ľudia by nikdy neboli chorí. Všetci by boli zdraví a je toho

Pastelky

Pastelky sú pomocníci,
ktorí farbia obrázky.
Bývajú mi v peračníku,
v domčeku pre pomôcky.

Kreslím s nimi rôzne čiary,
maľujem a strúham si ich.
Aby sa mi nezlomili,
nehádžem ich po zemi.

Každú farbu si ja poznám,
najradšej mám červenú.
Nakreslím s ňou veľké
srdce,
podarujem blížnemu.

Kristián Škrabek, 3. roč.

ešte veľa....

Výlet

Keď sme cestovali ku tete
Alenke do Bytče, cestovali sme
vlakom cez veľké pole, na
ktorom sa pásli býky. Keď sme
už k tete konečne
docestovali,teta nás privítala
a zoznámila s jej spolužiačkou
zo základnej školy. Jej
spolužiačka pochádzala
z Myjavy. Tá nám porozprávala
príhodu so sýkorkou, ktorú našla
s postreleným krídelkom.
Sýkorku pravdaže vyliečila. Bola
som rada, tetina kamarátka má
tiež veľmi rada zvieratá.

K. Karasová, 5. A

Dovolenka na Havaji
Milý Andrej.

Posielam Ti tento list z mojej dovolenky na Havaji. Užívam si tu dobre, keby som vtedy
nehral v kasíne tak, by som ti dnes nepísal tento list. Porozprávam Ti to celé od začiatku.

Raz som sa vybral do kasína. Rozhodol som sa, že ideme hrať o veľké peniaze. Ako som tak
hral, darilo sa mi. Vsadil som 30 000 000,- eur na čiernu. Obsluha roztočila koleso, díval som
sa  na guľôčku a koleso sa krútilo a krútilo... V jednej chvíli sa mi zdalo, že sa to koleso stále
krúti a nedokrúti sa nikdy. Zrazu sa koleso zastavilo a guľôčka skočila na 4. políčko čiernej
farby. Vtedy som vyskočil od radosti. Vyhral som  90 000 000 eur. Po odchode s takým balíkom
som kúpil novú vilu, luxusné auto. Ukončil som vysokú školu, aby som sa stal informatikom.
Dostal som fantastickú prácu a mohol pracovať doma za počítačom. Po
troch rokoch práce, som si zobral dovolenku. Odletel som na Havaj. To je moja história. Pošlem
Ti letenku, príď za mnou. S pozdravom Lukáš! Lukáš Greštiak 7. ročnik

O neposlušnej opici

Bola raz jedna trieda, v ktorej bolo žiakov veľa. A mali učebnicu, z ktorej sa učili o neposlušnej
opici. V tej knižke bola červená lavica, po ktorej skákala neposlušná opica. Pri lavici bola
stolička, na ktorej sedela kučeravá Anička. Pod stoličkou bola loptička, s ktorou sa hrala táto
opička. Bola veľmi veselá, rozosmiala by aj teba. Všetci sa s nej smiali a radi si túto knižku
prečítali.

Ivanka Šimalová, 3. roč.Žabka
Žabka milá zelená.
Veľmi je utešená.
Kvaki, kvaki, kvak.
Už je to raz tak.

Žabiak taký veľký pán.
Žabku mať je jeho plán.
Musí sa jej zapáčiť.
Potom sa s ňou oženiť.

Spolu si tak nažívajú
a žabiatko povíjajú.
Kvaki, kvaki, kvak.
Už je to raz tak.
Lucia Šikyňová, 3.roč

Báseň
Mám rád takú čokoládu,
ktorá je tvrdá ako kocka ľadu.
K tomu trocha zmrzliny.
Vleziem hneď do periny.

Už nevládzem ani stáť.
Babka ma zas vyhnala kravy pásť.

Stanko Greštiak, 3.roč.

Mláčka
Na dvore raz bola mláčka,
Ktorú našla pani kačka.
I vošla do tej mláčky kačka.
A jak plačká, tak sa pláčka.
Zrazu zbadala ju mačka:
- Čo tu robíš pani kačka,
nevieš, čia je to mláčka?
- Veru neviem, slečna mačka,
no fantastická je tá mláčka.
To je mláčka psíka Mráčka,
stretnúť sa s ním nie je
hračka.
Keď ťa zbadá milá mačka.
Hneď ťa prejde srandovačka.
- Veď ma nestraš slečna
mačka,
- už sa bojím toho Mráčka.

Gustík Šuvada, 3. roč.

Zvieratá
Každá mačka, kačka.
Rada spáva ako hračka.

Chvostom sa nám prihovára,
Nezobuďme milé  mača.

Pod úľami na jazere.
Biela hus si perie pere.

Húsatko volá z trávy.
Ožltlo som od púpavy.

Erika Ligošová, 3. roč.
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Príbeh
V starom dome u deda bola jedna izba na povale. Babka nás do tej izby nechcela nikdy

pustiť. Tá tajomná izba nás všetkých veľmi priťahovala. Raz keď bola s dedkom na dvore vybehli
sme s bratom na povalu. Potichu sme odomkli tajomnú izbu a skoro sme odpadli. V izbe boli
kadejaké staré haraburdy. So škrípaním sa otvorili dvere na starej skrini a vyrútili sa na nás dve
strašidlá. Vyľakaní sme vybehli von z izby a ozlomkrky sme utekali na dvor. Babka nám vysvetlila,
že v izbe nie sú staré haraburdy, ale veci, ktoré sú staré a pre dedka a babku majú cenu zlata. Šla
za nami pozrieť aj na strašidlá. Zistili sme že keď sa skriňa otvorila, na dvierkoh bolo staré
špinavé zrkadlo. V tom zrkadle sme sa uvideli my dvaja s bratom. Srdce mi od strachu búchalo
až v žalúdku a do tajomnej izby chodíme už iba s dedkom.                                         Michal Harmata,

Zima
Vonku zima, vietor duje,
sniežik tíško poletuje.
Jedna vločka druhú hladká,
budeš moja kamarátka?

Snehuliakom zima nie je,
teplý šálik dobre hreje.
Sýkorky zas pištia, vraj :
Pod zobák nám niečo daj!

Vezmeme si sánky, boby,
zažijeme smiechu kopy.
Ešte čiapku, rukavice,
dlhý šál a nohavice.

Jakub Harmata, 8. A

       Slovensko

Slovensko, ten národ krásny,
každý je v ňom taký šťastný.
Luky lesy, polia, vtáky,
Nie sú nad nim čierne mraky.

Boli tu aj dávno vojny,
nik už nebol moc spokojný.
„kto zoberie vládu inú,
keď tu ľudia dávno hynú?“

Po boji už bolo dobre,
hoc tu národ národ žobre.
Jeden slovák v mieri hudol,
Aby on na bôľ zabudol.

Renáta Šuvadová, 9. B

   Slovensko
Krásne hory, lúky, stráne,
všetko ako maľované.

Žblnkot vody vtáčí spev,
v horách počuť každý deň.

Rovín  tu veľa nemáme,
za to vrchov na rozdávanie.

Slovensko,
to je moja rodná zem.
Bývať tu ja navždy chcem.

Michal Števuliak, 6. roč.

     Rodisko
Ó, moje rodisko krásne,
kde vtáčiky štebocú hlasne.
A kde sa cítim tak voľne,
kde môžem dýchať lesov vône.

Moja domovina krásna,
jar je tu, taká krásna.
Na jeseň padajú listy zo
stromu,
a nie je tu ani veľa zhonu.

Tam kde potok žblnkoce,
a biele sú Vianoce.
Tu je môj rodný dom,
a mne je tak dobre v ňom.

Marek Števuliak, 6. roč.      Náš národ
Krajina jak na dlani,
v ktorej žili dávni páni,
zem čo od vekov našich dedov chová,
tá vzácna zem, čo sa Slovensko volá.

I napadnúť ju dravci chceli
a Slováci neraz holými rukami brániť národ
museli.
Aj keď do boja vstupovali nesmelí,
vždy bojovali ako rovnocenní súperi.

A všetkými silami bránili naše bohatstvo
našu sladkú domovinu,
 našu krv, Tatry,
 ba dokonca i naše vtáctvo.
A hoc vždy nevyhrali,
 jak vznešené orly v boji,
v našich srdciach naveky
ako najslávnejší hrdinovia boli.

3

Príbeh Vianoc

Každý sviatok má svoje
čaro, ale Vianoce sú
najkrajšie. Tešíme sa na
prázdniny. Pred prázdninami
chodí Mikuláš. Ak bude sneh,
Mikuláš príde na saniach.
Sane ťahajú soby. Pri
Mikulášovi je čert a anjel. Po
Mikulášovi prichádza
Ježiško. Tešíme sa, keď
staviame stromček. Je radosť,
keď prichádza Ježiško
a prinesie darčeky.

  Lucia Šikyňová, 3. roč.

Vianoce
Ticho kráča v bielom rúchu
Nesie hviezdu zo zlata
A v nej lásku ,pokoj, radosť,
Čo bola rok uspatá.

Spala sladko po celý čas
Do dnešného večera
V zblúdila sa v pravú chvíľu
Dnes tu snami večeria.

Potom prejde do sŕc našich,
Jej nádherná nemá pár,
Je to čaro sviatku Vianoc
Najvzácnejší boží dar.

Dominika Šikyňová, 6. A

Vianoce
Krásne ako detský sníček,
sladké ako medovníček.
Dobrý ako krajec chleba,
svietia ako hviezda z neba.

Všade pokoj rozdávajú,
láskou srdcia napĺňajú.
Všetko sa šťastím ligoce,
také sú naše Vianoce.

Vianoce tu pod horami,
omaľované krásnymi
vinšami.
Ospievané koledami,
ostávajú v srdci s nami.

Martina Kubicová, 6. A

Vianoce

Na každé Vianoce staviame  stromček, zdobíme ho rôznymi ozdobami, ktoré dávajú nášmu
domčeku jedinečný imidž. Na Vianoce nielen zdobíme stromčeky, ale aj okná, dvere, dávame
rôzne vecičky na stôl. Sú to napríklad anjeličky, venčeky, sviečky rôzne iné veci. Chystáme aj
nejaké pochúťky a dobré jedla. Na stole nesmie však chýbať med, oblátky a samozrejme krásne
najmä zo srdca, dávame darčeky.       Maroš Šprlák, 3.roč.

 Vianoce v púšti.
Cez púšť dlhá cesta viedla,
obzerám sa nikde jedľa.
Jedľa tu vraj nerastie,
to je ale nešťastie.

Hľadám v stredu,
hľadám v piatok,
Bez jedla je na nič sviatok
A tak ťave vravím: Stoj! Stoj!
Ty budeš stromček môj!

Ťava, taká nohatá
do pol boka odratá.
Keď nič nemáš na práci,
budeš stromček chodiaci.

Už aj prská tenký chvost,
všetkým deťom pre radosť.
Keď sa potom súmrak znesie,
bude v púšti ako v lese
a v ňom iba jeden strom.

Jasná Hviezda

Jasná hviezda na nebi
k Betlehemu mieri.
Všetkým ľuďom prináša
svetlo pravej viery.

Do jaskyne za mestom
pastierov rad kráča.
Tá hviezda im do duší
zvláštny pocit vtláča.

V opustenej jaskyni
so zvyškami sena.
Nie je práve príjemne,
mrazí každá stena.

Jej priestory maličké,
naplnené tichom.
Iba osol ustatý
hreje svojim dychom.

Ten pár s malým dieťaťom
je Rodinou svätou.
A to dieťa zároveň
Synom Pána svetov.

Hudú o tom anjeli,
tušia to aj králi,
ktorí svorne v pokľaku
dary odovzdávali.

Náš dar nech je pokora,
čistej lásky kvieťa.
Tú položme k jasličkám,
a potešme Dieťa.
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