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časopis pre žiakov i rodičov

VVyyttvvoorrii llii ssmmee
Prečo rád chodím do školy?

Svoju školu rád ja mám preto,
lebo v nej radostné je to.
Každý deň teším sa,
že matematiku učím sa.

Zo slovenčiny mám známky rôzne,
písať je pre mňa hrozné.
Čítanie ma baví,
niekedy je pri tom aj veľa zábavy.

Poznámky si robím rád,
s nimi som už kamarát.
V angličtine veľa slovíčok máme,
vďaka nim sa vzdelávame.

Cez prestávky voľno máme,
vtipy si často rozprávame.
Veľa kamarátov v triede mám,
rád sa s nimi hrám.

Každý pondelok sa teším,
že na volejbalový krúžok letím.
No najväčšia zábava
až po škole nastáva.

Martin Veseleni, 9.A

• • • • • • • • • • • • • • •
Moje radosti

Keď som bola maličká,
radosť mi urobil aj božtek na líčka,
aj lienka na pršteku,
aj kvietok vo vlasoch,
aj balón v obláčikoch.

Potom to bola prvá knižka,
prvá cesta do školy,
nové litery, nové zážitky.
Teraz mi radosť robí môj domov,
moja mama, môj otec.

Príchod mojej malej sestry na svet,
moja záhrada, kde sa rada hrám a
snívam.
Moje sny sú mojou radosťou,
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lebo si vysnívam aj také,
ktoré nie sú skutočnosťou.

Naša ľudská radosť je priamo úmerná s
vekom.
Keď vyrastiem, tak vám napíšem o
novej radosti.

Karolína Kiš Kováčová, 9.B
• • • • • • • • • • • • • • •
Radosť

Radosť, to čo všetci máme,
radi ju rozdávame.
Dáme každému máličko,
aby zostalo pre naše srdiečko.

Radosti je veľmi veľa,
má ju v sebe človek aj to zviera.
Najviac sa z peňazí radujeme,
hlúposti za ne kupujeme.

Za peniaze si radosť nekúpime,
ale ju od ľudí dostaneme.
Radosť je to, čo všetci máme,
peniaze za ňu nedostávame.

Radosť nám šťastie prináša
a verš nám odnáša.
Radosť vám všetkým darujem,
strofu tým ukončujem.

Lukáš Balog, 9.A

. . .rozmýšľali sme o radosti. . .
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Krásny deň

Hneď zrána slnko na mňa svieti
a vrabček popod okno mi letí,
hneď dobre naladená som
a do záhrady bežím s úsmevom.

Radostná som, lebo dnes je krásny deň,
úsmev budem rozdávať celý deň,
susedom, kamarátom, ba celej rodine,
každého moja dobrá nálada objíme.

Zajtra pôjdeme do školy,
potešia nás nové úlohy,
piesne spievať v každej smutnej chvíli,
nech nás tá melódia rozveselí.

Život je radosť veľká,
úsmev, smiech, láska,
tak žime ho s radosťou,
to je najcennejšie z našich pokladov.

Evelína Denciová, 9.B
• • • • • • • • • • • • • • •

Radosť si stráž

Radosť vidíš všade okolo nás,
rôzne usmiate tváre,
ktoré dennodenne stretávaš.

Radosť môžeš rozdávať,
to je to najkrajšie, čo môžeš dať.
Úsmev a radosť - dve veci krásne,
preto tu teraz o nich píšem básne.

Radosť je úžasná, radosť je dar,
radosť, úsmev, šťastie, nádherný pár.
Radosť, tak úžasný pocit,
ten si musíš v srdci navždy nosiť.

Keď človek je šťastný,
zrazu je celý svet náramne krásny.
Ak sa ty stratíš, aj ja sa stratím,
dúfam, že sa k tebe ešte niekedy
vrátim.

Radosť je pocit, s ktorým omladneš,
do mláky už nespadneš.
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Radosť, tak tú si stráž,
veď veľa krásnych dní pred sebou máš.

Daniela Vincová, 9.A
• • • • • • • • • • • • • • •

Daruj úsmev

Žiarivá tvár s úsmevom na perách,
čaká naň milión ľudí v kolónach.
Všetko zlé sa v dobré obráti,
tak nahoď úsmev hneď aj ty!

Radosťou smejú sa šťastné očká,
pekných chvíľ každý sa dočká.
Hneď deň každý krajší je,
keď sa človek usmeje.

K radosti stačí niekedy málo,
hlavné je, aby to za to stálo.
Niet väčšieho hriechu,
ako keď vedieš život bez smiechu.

Teš sa, raduj, zabávaj,
veľkú radosť v srdci maj.
Daruj úsmev svetu nášmu,
nemaj tvár vždy len vážnu.

Na smutného usmej sa,
robiť dobro neboj sa.
Tak buď šťastný celý čas,
nebuď smutný ani raz.

Želmíra Borkesová, 9.A
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Zo života

Prisnil sa mi jeden krásny sen,
že mám radosť každý deň.
Život, ktorý mám,
radostne si ho užívam.

Rodina to je najlepšie,
najdrahšie v živote.
Z priateľov sa radujem,
rada s nimi cestujem.

Radosť chodiť do školy,
zapisovať nové úlohy.
Učitelia sa radujú,
že žiaci mudrujú.

Víkendy, prázdniny sú úžasné,
no týždne sú najdlhšie.
Domov sa tešíme,
za kamarátmi bežíme.

Radosť ráno vstávať,
do nového dňa kráčať.
Život si naplno užívať,
nové zážitky zažívať.

Jarmila Mašlejová, 9.B
• • • • • • • • • • • • • • •
Žiarivá krása

Radosť krásna,
na nebi je hviezda jasná.
Svojou žiarou radosť dáva,
úsmev všetkým rozdáva.
Nik nežiari tak ako ona,
je pre nás ako bratia zo Solúna.
Pri jej žiare kvitnutie nastáva,
každý, kto jej zamáva,
radosť v srdci má.
Keď hviezda zažiari,
sadne si v povetrí.
12 lúčov ako 12 sokolov,
je v ňom radosť našich rodičov.
Peniaze ju nedávajú,
ale je tam, kde sa ľudia smejú.

Dominik Borza, 9.A
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Letné radovánky

V lete máme prázdniny,
vtedy mám totiž narodeniny.
Potešia ma darčeky ,

ale žiadne hrnčeky.

Leto je za nami,
jeseň je pred nami.
Už škola začala sa,
doteraz len mlčala.

Radosti plné leto bolo,
na výlety nás hnalo.
Jeseň je tu zas,
prináša nám veľa krás.

Radosť sa vytratila,
náhoda na nás natrafila.
Vtedy nás radosť rada mala,
aj tak sa na nás hnevala.

Dávid Jusko, 9.B
• • • • • • • • • • • • • • •
Detstvo

Najviac milujem leto,
lebo ja žijem pre to.
A prázdniny sa už skončili,
tak mi nejde do hlavy, čo sme sa učili.

Keď sa o mňa mamka starala,
vždy som sa s ňou hrával od rána.
No teraz som už veľký,
trhám mamke kvietky.

No keď už je nedeľa,
už zase vstávať treba.
Keď ja chytím jedničku,
mamku pobozkám na líčko.

Keď si spievam pesničku,
vždy myslím na mamičku.
A preto ma má rada,
lebo ma vychovala odmala.

Richard Geletič, 9.B
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Radosť

Keď sa nemusím učiť,
mám najväčšiu radosť,
vtedy pociťujem tú krásnu lahodnosť,
zábava, hudba a pohoda,
z toho vzíde dobrá nálada.

Bez školy sa dobre žije,
až mi srdce lepšie bije,
radujem sa z prázdnin,
vtedy sa len bláznim.

Radosť mám aj keď vonku je krásne,
vtedy moje srdce radosťou žasne.
Radujem sa keď dostanem jednotku,
radujem sa aj keď mám maródku.

Radujem sa v zime, keď sneh padá,
keď tá malá vločka na zem sadá,
keď môžem ľadový hokej hrať,
pár gólov nastrieľať.

Keď prídu Vianoce,
moje srdce sa ligoce,
radujem sa z Vianoc,
potom sa teším na Veľkú noc.

Peter Buban, 9.B

Jeseň v krátkosti
Jeseň. Mnohí z vás si pod slovom jeseň predstavujú
normálne ročné obdobie. Ja za slovom jeseň počujem a
vidím krásne sfarbené l isty, holé stromy a sťahujúcich
sa vtákov do slnečných krajín. Jeseň je obdobie, pri
ktorom sa farba l istov mení z krásnej zelenej na ešte
krajšiu hnedú alebo žltú. Holé stromy pozerajúc sa na
zmeny v počasí, krásne slnečné dni sa menia na
sychravé, plné dažďov a vetra. Keď si všimnete jesennú
oblohu, často ju vidíte plnú farebných šarkanov. Tešiace
sa deti sa váľajú v kopách lístia. Keď sa vtáky sťahujú
zo sychravej jesene do teplých slnečných krajín, musia
prejsť poriadnu diaľku. Jeseň nie je len tak obyčajné
ročné obdobie. Ani v lete a ani v zime sa príroda
nezmení tak, ako v jeseni. Mnohí jeseň vnímajú tiež ako
nostalgické ročné obdobie. Ja to vidím úplne inak. A už
sa neviem dočkať, kedy jeseň ukáže svoju pradávnu
tvár.

P. Moščák, 8.B
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Pohľad z okna na jesennú prírodu
Po horúcich dňoch k nám pomaly klope na dvere "Pani
Jeseň." Jeseň také jednoduché, ale čarovné slovo.
Skrýva v sebe mnoho prekvapení. Prichádza k nám
každý rok, ale vždy v inom čase. Tohto roku na nás
jeseň trocha pozabudla. Keď sa pozrieme von oknom,
l isty na stromoch nie sú ešte sfarbené pestrými farbami.
Trávnatý koberec sem-tam zdobí žltý l ist. No rána sú už
chladnejšie a ranná rosa je čím ďalej, tým chladnejšia a
ranná hmla čoraz hustejšia a hustejšia, ale vždy spod
nej vykúkajú zubaté slnečné lúče. Veselý vtáčí spev
pomaly utícha, lebo vtáčiky odletel i za slniečkom do
teplých krajín. Zvieratká si pomaly chystajú zásoby a
stavajú si teplé brlohy. Aj zo záhrad cítiť príchod jesene.
Ľudia pomaly zbierajú celoročnú úrodu, ktorou ich
záhrada obdari la. Aj hrozno je pripravené na svoj zber.
Chladný vietor nám zhadzuje orechy zo stromov, ktoré
zdobia zelený koberec. Aj ľudia pociťujú pomalý príchod
jesene. Čoraz menej počuť veselý detský smiech. Aj
pol ia a krákajúce vrany nám pomaly, ale iste zvestujú
príchod jesene. Jeseň aj pre nás školákov neznamená
len veselé púšťanie šarkanov, ale aj príchod do
školských lavíc po dvojmesačnom letnom oddychu. Aj
rieky a potoky svojím žblnkotom oznamujú, že už sa k
nám blíži jeseň. Toto očarujúce ročné obdobie je podľa
mňa najkrajším z celého roka.

B. Karková, 8.A
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Myška Hryzka

Myška Hryzka
veselo syr si hryzká.

Nám však robí starosti,
keď nám spraví dieru na vreci.

Čerešne nám hryzká,
ostane po nich iba prázdna miska.

Vyhnať ju hneď musíme,
lebo si škodu narobíme.

Vyhnať ju je pre nás hračka,
pomôže tu naša mačka.

Micka sa s myšou poráta,
nechce takého kamaráta.

Už je milá myška fuč,
našťastie nám neukradla kľúč.

Michaela Vaľová, 5.A
(Mediálny krúžok)

• • • • • • • • • • • • • • •
Prejedený psík

Beží psík po brehu a zrazu nájde kosť.
Fuj, už mám tých kostí dosť.

Prejedol som sa ich a už ma brucho bolí,
boľavé brucho sa ťažko hojí.

Prišla k nemu myška, ponúkla mu liek:
,,Daj si čaj z púpavy a dobre ti bude hneď.“

Psíček vypil liek, pomohol mu hneď.

Hurá, sláva, už ma brucho nebolí!!
Zasa psík beží po údolí.

Michaela Vaľová, 5.A
(Mediálny krúžok)

Pavlovský školák 201 4/201 5-1

Krátke zamyslenie
Asi každý deň prechádzam naším obecným
parkom. A už dosť rokov v ňom trávim čas. Stále to
tam mám rada. Celý priestor obklopujú vysokánske
stromy. Niektoré si ešte držia svoju zelenú farbu.
Ostatné sa už obliekl i do žltohnedých jesenných
farieb. Krížom cez park máme chodník a na ňom
sa už začína pomaličky vytvárať pestrofarebný
koberec z l istov zo zopár stromov. Uprostred parku
sa nachádzajú dva obrovské turecké orechy, ktoré
hrdo odolávajú času a jesennému šatu. Po celom
parku sa nachádzajú lavičky. Pokojne si tam
môžem vychutnať jesennú prírodu a jej čaro. Jeseň
pomaly prechádza po celom parku ako noc na deň.
Ale pomaličky.

K. Sklárová, 8.A

ZIMA V PAVLOVCIACH
Pavlovce sú celé biele -
stromy, domy, cestičky.
Snehuliaci sánky veľké,
ťahajú von z mrazničky.

K. Krištof, 6.A

OD MIKULÁŠA K VIANOCIAM
Mikuláš stojí za dverami,
je to dedo veľmi známy.
Rýchlo čistím čižmičky,
dá mi do nich balíčky.

Vianočný stromček stojí v kúte,
preveľká radosť z neho bude.

A darčeky, tie sú kde?
O tých stromček dobre vie.

D. Oros, 6.A

SNEHULIAK
Vonku stojí snehuliak,
veď on je môj kamarát!
Má na sebe klobúk, šál,
do nosa si mrkvu dal.

A v snehovej ruke metla,
kopu vločiek na mňa zmietla.

M. Šeba, 6.A
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Jesenný park

Centrum našej obce krášl i priestranný park, v ktorom si môžeme
oddýchnuť v každom ročnom období. Veľmi veľakrát som už navštívi l
náš park a dobre si pamätám každý kút v ňom, no počas začínajúcej
jesene sa mi predsa len niektoré veci zdajú byť akési iné, krajšie.
Stromy, kríky, lavičky - to všetko ostalo rovnaké. No oveľa viac je tých
vecí, ktoré sa nám menia pred očami. V parku je vidieť, že začínajúce
sychravé počasie láka oveľa menej ľudí ako v lete – vytrati l i sa deti ,
ktoré posedával i na lavičkách, aj tie, ktoré sa hrával i na detskom ihrisku.
Aj to už pomaly, ale isto začína zívať prázdnotou. Pri lavičkách sa už
objavuje popadané lístie zo stromov. Listom, ktoré sa zatiaľ usi lovne
držia konárov, už pomaly dochádza sila a každým jedným vánkom je
možné, že opadajú. Stromy sú z diaľky už čiastočne pestrofarebné, no
stále nemajú oblečené svoje krásne jesenné šaty. Aj dve najväčšie
dominanty nášho parku - turecké orechy - už spúšťajú na zem svoje
netradičné plody, koré sa nesmelo potulujú medzi lavičkami v tráve.
Lavičky pri amfiteátri už zívajú prázdnotou a na ďalšie húfy ľudí si budú
musieť počkať až do leta. Jeseň je ešte len na začiatku, no už teraz je
vidieť, že začína kraľovať a onedlho sa ukáže v plnej svojej kráse.

Richard Antony, 8.B

Park plný farieb

Jeseň je jedno z najkrajších období v roku. Je to čarovné obdobie plné
farieb, zmien počasia, ale aj dozrievajúcich plodov. Slnko je zubatejšie a
vietor si čoraz častejšie pospevuje svoju veselú, ufúkanú pesničku.
Veselo sa preteká so žltnúcim lístím v parku.
Vždy, keď sa rozhodnem navštíviť náš park, kráčam po betónovej
ceste, ktorá sa na začiatku rozdvojuje. Jedna cesta vedie k futbalovému
a druhá k detskému ihrisku. Popri ceste sú lavičky, pri ktorých sa stromy
pýšia svojou krásou, no nie nadlho. Ich pestro zafarbené lístie čoskoro
opadne. Cesta k detskému ihrisku vedie k dvom dubom, ktoré sú
posilnené betónom, aby nám park skrášľoval i ešte pár desiatok rokov.
Ich začiatky pamätajú naši prarodičia. Pri duboch sú aj lavičky, z ktorých
môžeme pozorovať vystúpenia na amfiteátri . Tam sa konajú rozl ičné
slávnosti obce. Táto cesta nás môže vyviesť dvoma smermi: von z parku
alebo do hlbín parku, kde ľudia až tak často nechodia. Tam sa dá vidieť
najväčšia krása obzvlášť v jeseni, kedy je prechádzka touto vychodenou
prírodnou cestičkou krásna. Ak na chvíľu zavrieme oči a započúvame sa
do spevu vtákov, prenesieme sa do ich sveta. Mnohí mladí, ovplyvnení
modernými technológiami, by na takúto prechádzku využil i internet. Ja k
nim určite nepatrím a tvrdím, že ten, kto náš park navštívi l , tak skoro na
príjemný zážitok nezabudne. V jeho prírodnom živote je stále niečo
nové, čo môžeme obdivovať v ktoromkoľvek ročnom období.

Sára Cisárová, 8.B
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Jesenné potulky

Cestou zo školy niekedy zájdem do parku.
Keď vojdem do nášho mierne zarasteného
lesíka, tak nevidím to, čo si veľa ľudí
predstavuje ako pravú farebnú jeseň.
Vlastne nevidím nič, čo by sa podobalo
jeseni. Je to skôr ako jar, ktorá práve
vyvrchoľuje vo svojej kráse. Listy na
stromoch sú krásne zelené, no a niektoré
tie stromčeky majú l isty mierne chytené do
krémova. Pofukuje jemný a mierne
studený vetríček, ako keby sa pani zima
snažila naznačiť, že už je tu. Vetrík sa
snaží sfúknuť nejaký lístoček na vlhkú
pôdu a na krásne drevené lavičky, ktoré sú
hocijako roztrúsené po parku. Ale aj
niektoré kvety si držia svoju sviežosť a
pestrofarebnosť. Naša jeseň asi zabudla v
našej dedine pozhadzovať lístie zo
stromov a trošičku zmeniť počasie, síce
niekedy spadne maličká slzička z tých
chumáčikov, ktoré sa sem-tam objavujú na
krásnej modrej oblohe. Ak niekedy
vystúpim na zastávke, ktorá je pri našom
zelenom parčíku, tak stebielka trávy sú
ešte mokré z rannej rosy a popod konáre
stromov sa šíri krémovobiela hmla. Ale ja
stále verím, že tá krásna pestrofarebná
jeseň, ktorá sa teraz ešte skrýva, tak
vykukne a pripraví stromy a pôdu pre jej
kamarátsku susedku Pani Zimu.

G. Genco, 8. A
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Zimné prázdniny
A je to tu. Idem domov zo školy. Práve dnes bol
posledný deň školy pred zimnými prázdninami. Už
týždeň vopred sme s kamarátmi rieši l i , čo budeme robiť.
S mojím kamarátom Števom sme ihneď vymyslel i , čo
všetko postavíme zo snehu. Naše plány najprv vyzeral i
ako márne, keďže prvé tri dni vôbec nemrzlo. Ale na tretí
deň večer, konečne začalo mrznúť. Ihneď som zavolal
Števovi a dohodl i sme sa, že zajtra ideme stavať
pevnosť. Tak sa aj stalo. Na druhý deň ráno sme vybehl i
na školský dvor a začal i sme stavať. Zavolal i sme aj
dievčatá. Ja so Števom sme postavi l i nádhernú pevnosť,
zatiaľ čo u dievčat to bolo o čosi horšie. Keď sa nám už
nechcelo čakať, postavi l i sme aj druhú pevnosť, každú
pre jedného. Bol i sme hotoví, vyhlási l i sme „vojnu.“
Začala sa poriadna guľovačka. My dvaja sme vyhral i .
Samozrejme, bola poriadna sranda. Takto sme to
opakoval i každý deň až pokiaľ sa sneh neroztopil ,
niekedy sme zobral i aj sánky a ťahal i sa navzájom. Dni
plynul i ako voda až prišiel koniec prázdnin a opäť bolo
treba ísť do školy. Z týchto prázdnin sme si odniesl i veľa
zážitkov a spomienok.

Sebastián Dzuro, 7.A

Moje Vianoce
Mám veľmi rád Vianoce. Naše rodinné zvyky, maminu
vôňu v kuchyni, plamienky sviečok. Veľmi ľúbim
mamkine koláče pri peknej rozprávke a k tomu čaj s
vôňou škorice a vanilky. Teším sa na Vianoce aj preto,
lebo sme všetci spolu. Mamka, ocko, brat, sestra a ja.
Ocko býva doma málokedy, lebo je kamionista. Aj brat je
cez týždeň v internáte. Vianoce nie sú len o darčekoch,
ale aby sme sa zišl i všetci v zdraví a vo vianočnej
pohode pri rodinnom stole. Tiež sa teším na prázdniny a
sánkovačku.

Tadeáš Borkes, 5.A

Zima

Biela pani studená,
chladná a severná.
Nemá srdce, všetko zmrazí,
kto ju cíti, až ho mrazí.
Žiadne vojsko sa jej nepostaví,
každého porazí.
Jej sila je obrovská,
žiadna ľudská sa jej nevyrovná.
Aj keď zlá a silná je,
radosť robiť deťom vie.
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Jej sneh úsmev vyvoláva,
dieťa hneď snehuliaka stavia.

Jej zlé stránky na dobré zmeniť sa dajú,
pretože úsmevy a radosť na tvárach
hneď vyvolajú.
Aj keď silná je, dobro robiť dokáže.
Na svete zimný tieň zostane,
iba ak ho svetlo slnečné prežiari,
tak existovať prestane.
Dobro nad zlom vždy zvíťazí,
a všetko bude tak, ako má byť.

Dominik Borza, 9.A

Môj voľný čas
Ja mám voľný čas veľmi rád. Cez voľný čas rád
športujem. Môžem sa lyžovať, môžem behať, trénovať
biatlon a tak ďalej. Mnohí si mysl ia, že v zime športovať
to je nuda. Ale ja si myslím, že športovať v zime, to je
úžasné. Každé ráno čerstvý vzduch ako stvorený na
prechádzky v parku. Ja si myslím, že je to naj lepší l iek
na chorobu. Dovolenka v horách je vynikajúca voľba ako
stráviť voľný čas. Najradšej zo športov mám hokej, keď
sú MS sveta, tak si ich pozriem. Fandím našim a
Čechom. Čechom fandím iba keď nehrajú proti nám.
Rád si pozriem NHL a KHL. KHL sledujem iba keď hrá
Slovan Bratislava. V NHL som poctivým fanúšikom tímov
BOSTON BRUINS, MONTREAL CANADIENS a
PITTSBURG. To sú moje najobľúbenejšie tímy.
Posledným klubom je LA KINGS, majú tam dobrých
hráčov a mojím idolom je Jonatan Quick. Je skvelý
brankár, výborne chytá puky a je to brankárska jednotka.
Keby som mohol chytať, tak si vyberiem BOSTON
BRUINS. Prečo? Je tam najlepší brankár Tukaa Rask,
preto tento tím. Keby som mohol, tak budem si to na
lade užívať.

Martin Kaputa, 9.A

Vietor fučí, sneh veje,
o chvíľku budú záveje.
Sánkovačka, to je moje,
hore-dole a zas hore.

Už skončili jesenné vánky,
vytiahnite lyže, sánky!

Michaela Vaľová, 5.A
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Uvažujeme o Vianociach . . .

Vianoce - sviatky pokoja, lásky, porozumenia. Sviatky,
ktoré sú tie najkrajšie zo všetkých sviatkov na svete.
Ľudia si skrášľujú príbytky, zdobia si vianočné
stromčeky, obdarúvajú sa darčekmi. Niektorí ľudia si
mysl ia, že Vianoce sú o tom, kto dá komu krajší darček,
kto bude mať lepšiu výzdobu a podobne. Lenže Vianoce
sú o úplne niečom inom. Je to o tom, že sa stretne celá
rodina, ktorá sa má počas celého roka rada a nielen na
Vianoce. Mne sa na Vianociach najviac páči tá vôňa
ihl ičia. Mnoho ľudí si kupuje umelé vianočné stromčeky,
lebo si mysl ia, že ušetria, ale vôňu ihl ičia nič nenahradí.
Jedna vec, ktorá sa mi na Vianociach nepáči je to, že
niektorí ľudia sa pretvarujú, že sú milí, ale v skutočnosti
sú úplne iní.

Karolína Kiš Kováčová, 9.B

Podľa mňa sú Vianoce jeden úžasný sviatok. Celá
rodina sme spolu, prežívame spoločné pokojné chvíle.
Keď sa blížia Vianoce, tak sa u nás upratuje, varí, pečie
a stavia sa stromček. Upratovanie nemám veľmi v láske,
ale snažím sa ako len môžem. Radšej mám pečenie a
verenie. Predsa je to lepšie ako upratovanie,
nemyslíte? Mnoho ľudí si myslí, že Vianoce sú len o
darčekoch a dobrom jedle, ale ja si myslím, že sú hlavne
o tom, aby sme si pripomenul i , že všetci sme jedna
veľká rodina. Ľudia sa na Vianoce k sebe správajú
slušne, ukazujú si lásku, ale ja mám na to taký názor, že
by sme mohli byť na seba milí a ukazovať si lásku počas
celého roka, nielen na Vianoce.

Evelína Denciová, 9.B

V dnešnej dobe podľa môjho názoru si ľudia necenia a
nevedia si užiť svoj čas medzi rodinou. To sa týka
hlavne vianočných sviatkov. Napríklad ja tieto Vianoce
chcem stráviť v kruhu svojich najmilších. Ale určite nie
celý večer. Večer by som chcel totiž stráviť aj s
kamarátmi, lebo nielen rodina je dôležitá, ale aj
kamaráti . Podľa mňa by sme mali byť k sebe príjemní,
rozprávať sa s ľuďmi milo a s úctou, lebo si myslím, že
nikto nemá právo pokaziť niekomu takýto výnimočný
deň. Takto by sme sa mali správať k ľuďom vždy. Aj keď
niektorí ľudia si to možno ani nezaslúžia. No nebuďme
milí pre nich, ale pre seba, aby sme nepovedal i niečo,
čo nás potom bude mrzieť. Preto si radšej trikrát
rozmysl ime, čo vypustíme z úst, nech to potom
neľutujeme. No nechajme Vianoce Vianocami. Nielen
Vianoce si treba užiť, ale aj všedné dni by sme si mali
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užiť. Tým nechcem povedať, že napríklad ja robím
nejaké bláznovstva. Všetko treba robiť s rozumom.
Všetkého veľa škodí. O tom som sa presvedčil už
mnohokrát. Ale to nevadí, aspoň som sa poučil a do
budúcnosti už budem múdrejší.

Jozef Kešeľ, 9.B

Na Vianoce má byť rodina pokope bez hádok, hnevu a
bitky. Je to hlavne o rodine a každá má svoje zvyky.
Vianočne zvyky bývajú rôzne, každý má také, na aké sú
ľudia zvyknutí. Nemali by chýbať bobaľky, kapustnica,
ryba atď. Každý začína vianočnú večeru inak. Niekto
začína tak, že si rodina umýva ruky vo vode s mincami,
niektorí s oblátkami či s modlitbou. Od októbra sa vraví
len o Vianociach. Všade, kam sa obzrieme, vidíme
vianočné ozdoby, reklamy, pesničky, svetlá. Ľudia z
Vianoc urobil i komerčný sviatok. Čo poteší ľudí najviac?
VIANOČNÁ AKCIA . . . . a to je veľká škoda!

Denisa Tancošová, 9.A

Myslím si, že Vianoce sú o súdržnosti a o radosti .
Myslím, že by ľudia mali byť milosrdní nielen na
Vianoce, ale aj po celý rok. Niektorí ľudia si vážia čo
majú. Ale niektorí ľudia si vôbec nevážia, že majú svoje
rodiny. Tí ľudia, čo si vážia Vianoce, tak sú spolu, majú
spoločnú večeru. Po spoločnej večeri väčšinou chodíme
k stromčeku, kde sú darčeky. Je to pekné to čaro
Vianoc, celý svet je ako jedna veľká rodina. Ľudia si cez
Vianoce pomáhajú nielen v rodine, ale aj iným rodinám.
Aj to stavanie stromčeka je niečo také, ako keby sa
rodina spoji la putom lásky. Sviatok Vianoc nie je len o
braní, je aj o dávaní. Stále sa vám vráti to, čo do toho
dáte. Niektorí ľudia si mysl ia, že keď si zoberú viac, že
im bude lepšie, ale nie stále sa im to vráti v dobrom.
Nepochopím ich, prečo nie sú milí ku všetkým a myslia
len na seba. Myslím si, že by sa to malo zmeniť, aby
nemyslel i len na seba, ale aj na druhých a rozdal i sa.
Mohl i by začať pomáhať ľuďom v núdzi. Milí ľudia si
vedia pomáhať aj bez toho, aby niečo dostával i . To je od
nich veľmi šľachetné.

Denis Imre, 9.A
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Uvažujeme o Vianociach . . .

Na Vianoce sú ľudia dobrí, rozdávajú si darčeky, sú
veselí, smejú sa a rozprávajú sa, spievajú koledy. Ale po
Vianociach sú ľudia iní. Nepomôžu nikomu, sú zlí,
lakomí a skúpi. Aj na Vianoce sú niektoré rodiny
rozdelené, znepriatelené a majú spory, hádajú sa.
Nevážia si, čo majú a na všetko nadávajú. Tí, čo majú
málo, sú šťastní zo všetkého a tí, čo majú veľa, chcú
vždy viac a sú čím ďalej, tým viac nespokojnejší.
Väčšina ľudí si dnes nič neváži. Ale sú aj takí, ktorí si
vážia aj málo, vedia sa tešiť aj z maličkostí. Takých ľudí
mám rád. Ja si myslím, že každý by mal byť taký. Ak by
ľudia bol i takí, svet by bol lepší a ľudia by si viac
pomáhali , neubl ižoval i by si a neboli namyslení. Bol i by
pokornejší, spokojnejší a láskavejší. Myslím si, že by si
ľudia mali byť seberovní a šťastní z toho, čo majú.

Dominik Borza, 9.A

Vianoce sú sviatky pokoja a mieru. Rozdávajú sa
darčeky a rodiny sú pokope. Mnohí z nás si mysl ia, že
Vianoce sú len o rozdávaní darčekov. Je to príjemný
pocit, ak vám niekto dá darček, ale je to hlavne o
harmónii , skvelej nálade a o tom, že ľudia vedia zakopať
vojnovú sekeru, vedia byť štedrí a milí. Myslím si, že
Vianoce nie sú len o rozdávaní darčekov. Niektorí ľudia
sa na darčeky tešia viac ako na rodiny, ktoré už dlho
nevidel i . Je to celkom smutné, že si poniektorí ľudia
nevážia pokoj a šťastie v rodine. Neuvedomujú si, aké to
je šťastie mať pri sebe niekoho, komu na nás záleží.
Myslím si, že by rodiny mali držať spolu a nehádať sa
len na Vianoce. Nesúhlasím s ľuďmi, ktorí si povedia „a
však sú Vianoce, nejako to s nimi vydržíme.“ Nie je
pekné, ak niekto má na rodinu zlý názor, a keď prídu
Vianoce, tak sa tvária akoby bolo všetko v pohode. Ja si
myslím, že hoci by sa rodiny dal i dokopy až na Vianoce,
tak by im to malo vydržať na celý život. Len málo z nás
si uvedomuje, že nie všetky rodiny môžu byť na Vianoce
pokope. Nie všetci ľudia si uvedomujú, že nie každý má
pokojné Vianoce. Nie všetci si môžu dopriať krásne
Vianoce, nie všetci si môžu dovol iť veľa darčekov, a aj
tak sú šťastní. Už len preto by si mali ľudia vážiť to, čo
majú. Niekedy ľudia hovoria, že sa na vás veľmi tešia,
ale pravdou je pravý opak. Myslím si, že nie je pekné, že
ľudia sa navzájom ohovárajú. Všetci by si mali vážiť to,
čo majú.

Marek Soták-Duda, 9.A
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Vianoce sú sviatky pokoja, šťastia a hlavne lásky. V
škole začínajú vianočné prázdniny. Myslím si, že veľa
detí sa na to veľmi teší. Na Vianoce sa všetci stretávame
v rodinnom kruhu. Večeriame spolu a rozdávame veľa
lásky a radosti . Podľa mňa by sa mali Vianoce prežívať
spolu s celou rodinou. Myslím si, že najkrajšie na
Vianociach je to, že sa rozdáva veľa darčekov a celá
rodina je pri vianočnom stromčeku a spievajú vianočné
koledy. Vtedy sú ľudia šťastní a správajú sa milo, sú
dobrosrdeční a podobne. Myslím si, že môžu vzniknúť
nové vzťahy. Ale niektorí ľudia trávia Vianoce osamote a
to nie je veľmi pekné. Ich rodina ich na sviatky
odhadzuje od seba akoby boli cudzí. Podľa mňa by to
tak nemalo byť, Vianoce sú o tom, aby celá rodina bola
pokope, a aby boli šťastní. Podľa mňa sú ľudia radi, že
sú na sviatky spolu.

Jarmila Mašlejová, 9.B
Vianočná pohoda

Práve nastal ten čas,
keď Vianoce sú tu zas.
Adventný veniec na stole svieti,
prekvapíme mamu, vynesieme smetí.

Deti čakajú nedočkavo na darčeky,
na kúzelne zabalené balíčky.
Kapor chutný rozvoniava,
všade smiech a vrava.

Bohatý stôl plný jedla,
aby nám suseda všetko nezjedla.
Zvončeky už zvonia
a ihličie vonia.

Na stole sú samé dobroty,
uprostred sviečka a stromček oproti.

Dávid Jusko, 9.B
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Práve je ten čas,
Vianoce sú tu zas.

Prázdniny sú ten voľný
čas,

ráno bol veľký mráz.

Dedo Mráz je pripravený
a aj každý jeho sob.
Kapor, medovníčky,

stromček,
nechýba ani malý

zvonček.

Do saní ich zapriahne
a rolničky rozvešia.

Vak s darčekmi pritiahne,
so škriatkami ho naložia.

A už letia oblohou,
aj hviezdičky sa čudujú.
Zo snehobielych oblakov,
biele vločky padajú.

Dominik Perduľak, 9.B
• • • • • • • • • • • • • • •

Vianočný čas

Vianoce sú zas,
ten vianočný čas.

Stromček v každom
dome svieti,

koledy spievajú aj deti.
A v tento čas,
keď štípal mráz,

v malom mestečku sa
narodil Ježiško

a Panna Mária mu
spievala tíško.

Narodil sa v Betleheme,
v jasličkách na sene,
pri ňom vôl a osol stáli
a svojím dychom ho

zohrievali.

Kráčali k nemu Traja králi,
ktorí hviezdu prenasledovali.

Traja králi z Východu
tešia sa z Ježiškovho

príchodu.

Tento deň, keď sa Ježiš
narodil,

nový život sa zrodil.
Máme ho veľmi radi,
tento deň nijaký iný

nenahradí.
Všade vôkol počuť koledy

samé,
Tichú noc a iné piesne

známe.
Na stole už štedrá večera

prichystaná je,
každý s úsmevom nám
šťastné a veselé praje.

Stromček krásny, žiarivý,
celý som z neho šťastlivý.
A vám prajem šťastné a

veselé Vianoce,
nech príchod Ježiška vám

radosť prinesie.

Peter Buban, 9.B
• • • • • • • • • • • • • • •

Vianočná báseň

V izbe sa už stromček ligoce,
už sú tu zase Vianoce,

čarokrásne, milé, úžasné,
tak ako veľakrát v mojom

sne.

Stromček krásny, zelený,
ozdobami zdobený,

vôňa ihličia ma v nose šteklí,
pod stromčekom čakám

splnené sny.

Darčeky sa rozdávajú,
všetci z nich veľkú radosť
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majú,
keď si darček otvárajú,
detské očká sa trblietajú.

Kúzlo Vianoc sa znova
objaví,

všetkým úsmev na
tváričke

prekrásny vyčarí,
žiarivé očká naplní

šťastím.

Denis Imre, 9.A
• • • • • • • • • • • • • • •

Mikuláš

Mikuláš je dedko starý,
vie on robiť veľké čary.

Nadelí ti radosti,
čižmu plnú sladkostí.

Mikuláš je kúzelník,
darčeky nám vykúzli.
Ale iba pre takých,
čo neboli cez rok zlí.

6.decembra je jeho
sviatok,

pomáha mu každý
škriatok.

Všade sladkosti roznáša
a k tomu mandarínky

prináša.

Od neho nám všetko
chutí,

jesť nás to všetko núti.
Všetko je kalorické,
na tento deň je to

symbolické.

Príď, Mikuláš, príď aj ku
nám,

rád sa s tebou zahrám.
A keď bude snehu veľa,

budeme sa hrať do večera.
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Zima, zima, zima .. .
Zima naša milá,
kde si sa nám skryla?
My ťa veľmi čakáme,
lopaty si chystáme.

Konečne sniežik začni snežiť,
všetky deti sa chcú tešiť.
Upratať sa chystajú,
Vianoce už čakajú.

V Betleheme leží Ježiško,
čakáme naň veľmi tíško.
Atmosféra je už vianočná
a hostina sviatočná.

Vonku začal vetrík duť,
krajina je sťa krásny kút.
Všetko vôkol stíchlo,
modlíme sa rýchlo.

Natália Geletičová, 6.B
• • • • • • • • • • • • • • •
Do školského projektu
mám dnes písať básničku.
Myslím, myslím, stále myslím,
ale asi nič nevymyslím.
Zrazu vonku vietor duje,
severák k nám zimu ženie.
Prišla k nám tak náhle zrazu,
na oknách zanechala námrazu.
Mrzlo vonku celú noc,
tá biela pani má ale veľkú moc.
Biele vločky poletujú sem a tam,
radujme sa, zima prišla už aj k nám.

Katarína Serejová, 6.B
• • • • • • • • • • • • • • •
Prišla Perinbaba,
je však ako ježibaba.
Hneď si nás podala,
snehu nám nahádzala.

Nos červený, líca mrznú,
darmo máme teplú bundu.
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Ráno mráz, potom sneh,
snehuliaka chceme hneď.

Sniežik nám na tváre padá,
Mikuláš sa do okna vkráda.
Deti ho už čakajú,
hoci sa čerta obávajú.

Koledy, kapor, kapustnica, je to tu,
rodina pokope, radi sa majú.
Spoločná večera, spolu prežité sviatky,
bez jedinej hádky.

Denisa Tancošová, 9.A
• • • • • • • • • • • • • • •
Už sú tu Vianoce, ten krásny čas,
vonku sneží a je poriadny mráz.
Milujeme Vianoce, kto by nie,
darčeky sú nádherné a aj varenie.

Už len tá atmosféra je nádherná,
keď dostanem darčeky, som Ježiškovi
vďačný.
No keď je to čas radostí,
musíme privítať aj hostí.

Keď je večer vianočný,
rad snívam krásne sny.
V kúte stojí krásna dáma,
sviečkami je obsypaná.
Hviezdička je veselá,
anjelik sa usmieva.

Bohatý stôl, výbornú rybu,
sviatočná večera nemá chybu.
Záplavu darčekov, čo srdce pohladia,
rodinu, priateľov, čo nikdy nezradia.
K bohatstvu krôčik, k šťastiu malý krok.

Nie je tu žiaden hnev,
nie sú tu hádky,
preto mám najradšej
vianočné sviatky.

Richard Geletič, 9.B
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Deviataci, deviataci,
dokážeme aj nemožné,
pätky z diktátu všetci
a slová skomolené.

Všetko u nás sa robí samo
alebo náš Samo?

Tvárime sa, že všetko vieme
a zo somarín sa vždy smejeme.

My sme partia nerozlučná,
triedna knižka zápisov plná,
hoci máme samé prúsery,
ale cítime sa ako rytieri.

Naši chlapci, redbuláci,
napadajú ich iba samé múdre veci,

učiť sa je pre nich hračka,
a za domácou úlohou cez prestávku

naháňačka.

My dievčatá, cez prestávku kozmetičky,
rúže, zrkadielka a fotečky,

sprej na telesnej neprežije ani chvíľu,
a potom nahodíme tváričku milú.

Evelína Denciová, 9.B
• • • • • • • • • • • • • • •

Deviataci blázniví,
zo školy sme utiekli.
Učiteľka na nás kričí
a samú seba ničí.

Učitelia si lámu hlavu,
čo za test nám zase dajú.
Z písomiek sú samé päťky,
cez hodinu samé smiešky.

Naši chlapci, to sú čísla,
samý zápis, samá bitka.
Samo to je motovidlo,
na Danielku stále myslí.
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Riško, to je narcis triedy,
všetko so všetkým mu ladí.

Posilňuje na zárubni,
aby mu svaly neochabli.

Karolína Kiš Kováčová, 9.B
• • • • • • • • • • • • • • •

Deviataci sú blázniví,
tvária sa, že sú milí.
Učitelia na nás kričia,
žiaci na nich iba čumia.

Veľa vecí sme nezvládli,
Monitor nás veľmi netrápi.
Zo všetkého sa smejeme,
aj tak nič nevieme.

Každý z nás má v žiackej päťku,
zanedbávame matiku.

Cez prestávky sa píšu domáce,
každý niečo bľaboce.

Jeden zošit na všetky predmety
a potom že učitelia majú infarkty.

Na telesnej sa upravujeme,
učiteľa „nervujeme.“

Na rozlúčkovú sa tešíme,
ako niečo zase vystrojíme.
Kamarátov tu máme veľa,

na 9.B nikto nemá.

Jarmila Mašlejová, 9.B

Aj tak na nás budete spomínať!
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