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Deň zdravia 

 

V škôlke a na prvom stupni pani učiteľky pripravili na 

Deň zdravia veľmi bohatý program. Deťom sa veľmi páčil. Veď sa niet čomu 

čudovať. Program bol naozaj bohatý a o zábavu bolo postarané. Deti sa učili 

napríklad o dopravných značkách, mali tiež ukážky prvej pomoci, hrali aj rôzne hry. 

Keďže bolo pekné počasie, tak išli aj von. Tu behali štafetu, hádzali loptami... Ale 

najviac sa im páčila ochutnávka zeleniny a ovocia. Deťom sa veľmi páčilo a ďakujú 

všetkým pani učiteľkám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na druhom stupni ôsmaci s p. učiteľkou Novákovou vyrábali syr. Syry sa niekomu 

podarili a niekomu nie. Po dokončení svoje syry mohli aj zjesť. Pán Sliva nám 

porozprával o pestovaní liečivých rastlín a o čajoch, ukázal nám rôzne druhy čajov 

– z domácej zásoby aj kupované. Prišli k nám aj z Červeného kríža a prednášali nám 

o prvej pomoci. Učili sme sa, ako podávať prvú pomoc dospelým i deťom. Mestská 

polícia predviedla svoju náročnú prácu. Ukázali aj ich zbrane a vysielačky. Pani 

učiteľka Tarabíková si pre nás pripravila krátku prednášku o včelárstve a vyrábaní 

medu. Priniesla aj pomôcky pre pravého včelára. 

 

 

 

 

Tomáš Brestovanský 7.B 

a Boris Nižnanský 6.B 

 

 

 

https://picasaweb.google.com/113439872815905161581/DenZdravia20142015#6078712239687512050


Nájdi svoj horoskop  

Kozorožec (22. decembra – 20. januára) 

V tvári prevládajú ostré črty, výrazný a ostrý je nos a hranatá brada. 

Charakterizuje ich pomalá a odmeraná chôdza. Sú to ľudia, ktorí 

nevydržia bez práce, ale ľahkou prácou pohŕdajú. Ak sa im nedarí, 

začínajú odznova. Neúspech je skôr hnacím motorom ako 

odradením. Mlčia ako ryby, ak sa im niekto v zúfalstve zdôverí. 

Oproti iným typom, ktoré zaháňajú nudu práve vyhľadávaním 

spoločnosti, Kozorožci sa uťahujú do samoty. Preto ich okolie pokladá za čudákov. 

V živote sú to ľudia praktickí, šetrní a nenároční. Krivdy odpúšťajú, ale nezabúdajú. 

Kto stratí ich dôveru, už ju nenájde. 

                                                                             

  Vodnár (21. januára – 18. februára) 

Títo ľudia mávajú štíhlu a elegantnú postavu. Majú nádherné oči, 

najmä ženy, pre ktoré je Vodnár nositeľom krásy. Vlasy majú 

hebké, chôdzu ľahkú a istú. Sú skromní a trpezliví. Zaujímajú sa 

o sociálne problémy. Ochotne pomáhajú ostatným, a to aj vtedy, 

keď prežívajú sklamanie z neuskutočnenia svojho cieľa. Ak ich 

niekto rázne odmietne, pociťujú to ako krutú bolesť a nevýslovnú krivdu. Ľudia tohto 

typu radi rebelujú, ale sú aj skvelými vodcami. 

 

Ryby (19. februára – 20. marca) 

Sú to obyčajne nižší a chudí ľudia. Oči majú vodnaté a zasnené. Vlasy 

jemné a riedke. Hlas jednotvárny. Povahovo sú hanbliví, až zakríknutí. 

Neradi sa zoznamujú s novými ľuďmi. Potrebujú sa poradiť s každou 

maličkosťou. Nie sú to veľmi šťastné povahy. Najlepšie sa cítia pri 

vode. Ľudia narodení v znamení Rýb bývajú často leniví alebo pohodlní. Treba ich 

doslova nútiť, aby niečo urobili. Často sú námesační.            

 

 

Patrícia Piešťanská 7.B  

 



Ľadový medveď 

 

Telo medveďa bieleho je adaptované na nízke teploty, pohyb 

po snehu, ľade, na otvorenom mori a na lov plutvonožcov, 

ktorí tvoria väčšinu jeho potravy.  

Samce môžu byť až dvakrát väčšie ako samice.  

Dospelé jedince dosahujú váhu od 400 do 680 kg,  

dĺžku 2,1 až 3,4 m a chvost meria približne 8 až 13 cm.  

 

Krk majú dlhší, v porovnaní s inými medveďmi.  

Povrch tela pokrýva krycia srsť krémovej farby.  

Chlpy krycej srsti sú duté a priesvitné, takže slnečné 

teplo preniká k ich korienkom, kde ho pohlcuje čierna 

koža. Tepelnú izoláciu im zabezpečuje hustá srsť a hrubá 

tuková vrstva pod kožou. 

 

 

Žije v Arktíde najmä na severe Kanady. Napriek tomu, 

že je blízkym príbuzným medveďa hnedého, vyvinul sa 

na prežitie v úzkej ekologickej nike.  

Jeho prirodzené prostredie je kombinácia blokov ľadu, 

okrajov pobreží a otvorenej vody, kde sa nachádzajú 

tulene tvoriace hlavnú zložku jeho potravy. 

 

 

Hlavnou zložkou jeho potravy sú tulene a občas mrože. 

Niektoré medvede počas leta zachádzajú až 100 km  

do vnútrozemia, kvôli vtáčím vajíčkam, lumíkom, lišajníkom, 

machom a zdochlinám sobov karibu a pižmoňov.  

Korisť loví dvoma spôsobmi a to zakrádaním a vyčkávaním. 

 

 

 

Marcela Rišková 8.B 
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Jeleň lesný 
Jeleň lesný je veľký párnokopytník z čeľade 

jeleňovitých. Po celé storočia je jeleň lesný veľmi 

obľúbenou lovnou zverou. Jeleň lesný patrí medzi 

najväčších zástupcov svojej čeľade.  

Samce dorastajú do 175 – 230 cm a ich hmotnosť sa 

pohybuje medzi 160 – 240 kg.  

Samice sú oproti samcom výrazne menšie, dorastajú do 

160 – 210 cm a dosahujú hmotnosť medzi 120 – 170 kg.  

Chvost pritom meria 12 – 19 cm a v kohútiku dosahujú výšku 120 až 150 cm.  

 

Tučniak 

Tučniak veľký alebo tučniak kráľovský je najväčší 

tučniak žijúci mimo Antarktídy a po tučniakovi 

cisárskom druhým najväčší tučniakom vôbec.  

Tučniak kráľovský dorastá do hmotnosti 11 - 13 kg a 

dĺžky tela 90 cm. Chrbát je striebristý, hruď biela, 

hlava čiernej farby a na boku hlavy má jasnooranžové 

škvrny. Pred chladom ho chráni krátke husté operenie a hrubá vrstva podkožného 

tuku.  

 

Sova snežná 

Sova snežná, starším menom belaňa tundrová, pochádza 

z ďalekých arktických oblastí na severe Európy, Ázie a 

Severnej Ameriky, kde obýva pobrežné tundry a 

rašeliniská. Občas sa objavuje aj v strednej Európe. 

Spomedzi všetkých druhov sov má najsevernejší areál 

výskytu. Pri dĺžke tela 52-65 cm patrí k najväčším 

sovám. Vyznačuje sa nápadným bielym sfarbením a zlatožltými očami.  

Samec je na rozdiel od samice menší a takmer celý biely s nevýraznou kresbou 

tmavohnedých pásikov, samica má tmavšiu kresbu.  

 

Timotej Gazdarica 7.B 
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Zima je už tu 

 

Zima k nám už prišla, 

po Slovensku sa rozišla. 

 

Deti majú prázdniny, 

veď zo školy sú už v hlave 

motaniny. 

 

Snehuliaka postavia, 

kamarátom predstavia. 

 

Vločky, sneh a chlad, 

bude vidieť veľa nálad. 

 

Ozdobený stromček doma, 

nech nastúpi veľká zima. 

 

Vianoce si prežijú 

a darčeky užijú. 

 

Sánkovať a lyžovať, 

budeme sa otužovať. 

 

Potom znova škola 

nás už späť volá. 

 

 

Dominika (Domča) 

Šlahorová 7.B 

 

 

Vianoce 

 

Kedy  prídu  Vianoce? 

Stromček  sa  už  ligoce. 

 

Ježiško  je  za  oknom, 

tak  ho  poteš  perníkom. 

 

Sneh  sa  vonku  ligoce, 

dneska  sú  už Vianoce.  

 

Alexandra Krupčíková 5.B 

 

 

 

December 

 

Sneh sa sype, chumelí, 

vietor fúka po poli. 

Do tepla sa rýchlo ber, 

veď je zima – december! 

 

Dominika (Domča) 

Šlahorová 7.B 

 

 

 
 

  

 



 

Vianočné  trhy  

v Trnave 
 

Vianočné trhy sa začínajú 28. 11. 2014 a končia sa 24. 12. 2014. Na tohtoročných vianočných 

trhoch bude veľmi bohatý kultúrny program. Množstvo sladkých dobrôt, veľa vianočných 

ozdôb či dekorácií. Atmosféru bude dotvárať pekná svetelná výzdoba mesta, veľký vianočný 

stromček na Hlavnej ulici a Trojičnom námestí aj adventný veniec pred radnicou. Kultúrny 

program pre deti aj dospelých obohatia hudobné skupiny, Mikuláš na radnici, vianočné ľudové 

tradície, ale aj príchod Betlehemského svetla. Hádam nám tento rok napadne aj trochu snehu. 

Príchod nového roka 2015 bude sprevádzať farebný ohňostroj na námestí. 

 

      

      

      

      

      

     

     

 

 

Alexandra Krupčíková 5.B 

1. sú na ňom adventné sviečky 

2. ker na Vianoce, znak šťastia, hojnosti a lásky 

3. anjel po anglicky 

4. žltý jarný kvet 

5. pastieri ich pasú 

6. je uvedená na cenovke 

7. ovocie na „e“ 
 



Zvyky rôznych krajín... 
 

Portugalsko 

Portugalci majú svoj sviatok zvaný consoda, ktorý sa slávi na Štedrý 

deň ráno. Na stôl prestierajú taniere pre duše zosnulých a servírujú im 

jedlo. Veria, že tento skutok im v ďalšom roku prinesie šťastie. Oslavy 

Vianoc sú spojené so silným náboženským vyznaním Portugalcov. 

Zaujímavé je, že Štedrý deň je v Portugalsku pracovným dňom. Jediným dňom 

pracovného pokoja je Prvý sviatok vianočný. Darčeky rozdáva Ježiško síce na Štedrý 

deň, ale až neskoro večer. Deti majú za úlohu nájsť ukryté darčeky za komínom alebo 

v kozuboch. Pred Vianocami i počas nich sú na uliciach vystavené betlehemy. 

Kvetináče sú ozdobené pšenicou, kukuricou alebo jačmeňom – symbolmi bohatej 

úrody. 

  

Tradičným vianočným jedlom je treska, ktorá je zároveň portugalským 

národným jedlom. Kupujú ju sušenú a pred spracovaním ju máčajú 

niekoľko dní vo vode. Typickým vianočným dezertom je kráľov koláč 

“Bolo-Rei”. Chuťovo v ňom dominuje cukrová poleva a kúsky 

kandizovaného ovocia. Na Madeire tento koláč nahrádza Bolo de Mel 

a podobá sa na medovník s mandľami. 

„Feliz Natal!”  

 

 

Taliansko 

V talianskych mestách nepanuje štedrovečerná nálada, akú poznáme z 

našich miest. Ulice kypia zdanlivo všedným životom. Hlbokým zážitkom 

je však polnočná omša vo Vatikáne v slávnej Bazilike svätého Petra. 

Vianočné sviatky prakticky začínajú až v prvý deň vianočný obedom po 

slávnostnom pápežovom požehnaní Urbi et Orbi. Talianske deti 

nepoznajú rozbaľovanie darčekov po Štedrej večeri ako naše deti. Nepoznajú ani 

tradičného velebného dedka, či už v podobe Ježiška alebo Santa Klausa, ktorý im 

donáša darčeky. Tejto úlohy sa totiž v Taliansku zhosťuje jediná žena v takejto role – 

trojkráľová čarodejnica, ktorá je stará a škaredá a hovoria jej La 

Befana. Darčeky roznáša až 7. januára. 

  

Na slávnostnom vianočnom stole v Taliansku je zvyčajne 

pečené jahňa alebo moriak. Zo sladkostí nechýbajú 

datle či figy s rôznymi náplňami, ale tiež miestna podoba 

vianočky – panettone. 

 “Buone Feste Natalizie!”  

 



Veľká Británia 

Pôvodne boli Vianoce na Ostrovoch jedným veľkým karnevalom. Potom 

puritáni premenili Vianoce na sviatky rodiny za zatvorenými dverami.  

Vianoce vo Veľkej Británii sa začínajú prvým adventným dňom a končia 

sa na Troch kráľov, kedy anglická kráľovná na pamiatku jej daru 

obetovala na oltár kráľovskej kaplnky v palace Saint-James zlato, 

kadidlo a myrhu, ktoré od nej slávnostne prevzal londýnsky biskup anglikánskej 

cirkvi. V Británii je hlavným vianočným sviatkom 25. december. Ich dávnym zvykom je 

vystavovať vianočné pohľadnice na rímsu kozuba. Častý je rovnako zvyk pobozkať sa 

pod vetvičkou imela. Santa Claus, teda nie Ježiško ako u nás,  prichádza v noci  

z 24. na 25. decembra a vstupuje do domu komínom, aby deťom naplnil ich 

pančuchy. Väčšinou v nich nájdu od neho sladkosti. Veľké darčeky rozbaľujú až 

potom, 25. decembra ráno. Zvyk zdobenia vianočných stromčekov sa z kontinentu 

preniesol I do Veľkej Británie a spolu s protestantskou vierou bol prijatý. Angličanom 

patrí ešte jedno prvenstvo. U nich vznikla dnešná podoba vianočnej pohľadnice, 

vlastnoručne vyrobenej J. C. Horsleyom v roku 1843. Podľa historických prameňov 

vzniklo prvé tlačené vianočné prianie v roku 1846. K výraznému rozšíreniu tohto zvyku 

aj do iných európskych krajín došlo v priebehu 19. storočia a tento zvyk sa rozšíril 

prakticky do celého civilizovaného sveta. 

Na vianočnú večeru (25. decembra) sa podáva plnená sliepka, hus alebo moriak a 

ako dezert špeciálny dlho pripravovaný vianočný puding.  

 “Merry Christmas!” (Anglicko)  

“Nolla Chridheil Huibh!” (Škótsko) 

“Nadolig Llawen!” (Wales)  

 
Írsko 

Množstvo sviečok v rozmanitých zelených dekoráciách umiestňujú  

v Írsku v čase vianočných sviatkov do okien domácností.  

Podľa starých povier svietia svetlá sviečok po celú Štedrú noc na 

cestu Svätej rodine a zároveň poskytujú kúsok tepla i chudobným 

okoloidúcim. V období britskej nadvlády nad Írskom sa do okien 

vystavovali spravidla tri sviečky. Jedna svietila za Svätého Otca, druhá pre Syna a 

tretie svetlo symbolizovalo Ducha Svätého. Zapálené sviečky mali dobrým ľuďom 

i okoloidúcim pripomenúť, že v dome žije katolícka rodina a všetci priatelia sú vítaní pri 

spoločnej oslave Vianoc. Pre Írov sú Vianoce predovšetkým obdobím 

náboženských a duchovných osláv. Scéna s jasličkami je  

u nich totálnou tradíciou a len v máloktorom írskom dome by sme ju 

nenašli. Po štedrovečernej večeri prináša gazdiná na stôl chlieb a 

mlieko pre Jozefa, Máriu a malého Ježiška a vchodové dvere zostávajú 

pootvorené na dôkaz pohostinnosti. 

“Nollaig Shona Dhuit!”  

                                                                           Patrícia Piešťanská 7.B  



VTIPY 
„Pán riaditeľ, môžete mi dať zajtra voľno?" pýta sa v práci pán.  

"Manželka chce, aby som jej pomohol s vianočným 

upratovaním." 

"Z takého dôvodu vám predsa nebudem dávať voľno!" rezolútne 

to odmietne riaditeľ. 

"Ďakujem," vydýchne si zamestnanec.  

        "Vedel som, že je na vás spoľahnutie."  

 

 

„Mami, ja by som chcela na Vianoce psa...“  

„Nevymýšľaj! Bude kapor ako každý rok !!!!!“ 

 

 

Pani Marienka sa pritúli k manželovi a pýta sa:  

"Miláčik, čože mi dáš tento rok na Vianoce?" 

"Budúci rok zlaté náušnice," hovorí muž rozvážne. "A tento 

rok dve dierky na ne!" 

 

Muž vyberá vianočný darček:  

"Máte niečo lacné, užitočné a pekné?" 

"Čo poviete na tieto vreckovky," ukazuje ochotne 

predavačka, "pre koho to chcete?" 

"Pre manželku." 

"Tak to bude určite prekvapená." 

    "To áno," súhlasí muž, "ona myslí, že dostane pod stromček  

    kožuch!" 

 

 

Na Vianoce hovorí mamička Jožkovi: 

 "Jožko, zapáľ vianočný stromček." 

O chvíľu príde Jožko a hovorí: "Aj sviečky?" 

 

 

 

"Oci, naozaj mi ten iPad priniesol Ježiško?" pýta sa Jožko otca. 

"Ale samozrejme, čo ti to napadlo?" 

"No, že celý deň stojí nejaký chlapík pri domových dverách a chce 

tretiu splátku." 

https://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=3351&pr=0.1&w_id=126&tstamp=1417512974&pid=1318&cd=ed746e3d4d2e15f5cdea0b1cdf5805c3&f=1
https://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=3204&pr=0.15&w_id=1828&tstamp=1417512974&pid=1318&cd=d64c3a8b7ffe1eb2ca19a9b0ba10c269&f=1
https://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=3542&pr=0.1&w_id=1759&tstamp=1417512974&pid=1318&cd=5b8d9caa04965faf898c89017ffa2113&f=1


Policajt sa rozhodne, že si uloví vianočného kapra. 

Zobral náradie a začal sekať dieru do ľadu. 

Odrazu príde za ním jeden pán a kričí:  

„Okamžite prestaňte sekať do toho ľadu!“ 

„Akým právom mi to zakazujete!?“ 

„Právom správcu zimného štadióna!“ 

 

 

Jožko sa pýta na Štedrý deň rodičov:  

"Určite mi toto všetko priniesol Ježiško?" 

Mamička na to: "Áno, a kto iný?" 

Jožko sa zamračí: "A čo ste mi teda priniesli vy?" 

 

 

Ministerstvo vnútra oznamuje: "Kriminalita silne poklesla. 

Podľa dostupných informácií sa v máji nevyskytol ani jeden 

prípad krádeže vianočného stromčeka!" 

 

 

 

 

 

Sudca: "Môžete mi vysvetliť, prečo ste sa počas noci vlámali 

päťkrát do rovnakého obchodného domu?" 

"To je jednoduché – chcel som dať manželke pod stromček šaty." 

"To chápem, a čo tie ostatné vlámania?" 

"To ma ich potom štyrikrát poslala vymeniť, pretože sa jej nikdy nepáčila látka!" 

 

                                                   

 

Eskimácka múdrosť: Nikdy nejedz žltý sneh.   

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Krajčo 7.B a Martin Obšivan 8.B 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           Ľubica Ondrejkovičová 8.B 

 

 

 

 

Ráno keď sa zobudím,      

do okna sa zahľadím. 

Veľké vločky padajú, 

na mňa sa pozerajú. 

Kamaráti sú už vonku,  

a ja si dám zas salónku. 

A hodím sa do snehu,  

to je super, juhu hú. 

Napijem sa čokolády, 

veď už nie som taký malý.   

                                         Zimné prázdniny sa už končia, 

                                                 slzy objavia sa v detských očiach. 

 

 



Hádanky 
Do čižmičiek sladkosť dáva,  

plné vrece odmien máva. 

Dobrým deťom cukríky,  

a neposlušným uhlíky. 

(Mikuláš)  

 

 

Od babičky tanier celý, 

ešte viac by sme ich chceli. 

Z jabĺk, sliviek, kakaa,  

len ich zjesť nám ostáva. 

(koláče) 

 

Lesklý obal sladkosť zdobí,  

na stromčeku šuchot robí.  

Zboka nabok sa tam kýva,  

plné bruško po nej býva. 

(salónka) 

 

Je dlhý, studený, nemý. 

Celý život rastie k zemi. 

A keď už slnko zažiari, tečú mu slzy  

po tvári. (snehuliak) 

 

Je to priehľadné a hladké ako sklo, 

ale okno z toho neurobíš. (ľad) 

 

Majú dva rohy, nie sú to baránky. 

Nemajú nohy, z kopca letia ......  

(sánky) 

 

Počas mrazu hrdo stojí,  

tepla sa však veľmi bojí. 

Miesto nosa mrkvičku, 

zo snehu má hlavičku. 

(snehuliak) 

 

 

Keď je mráz a zima tuhá, 

skáču z neba jedna, druhá. 

Krásky v bielom kabáte,  

              jemné, hebké, huňaté.  

              (vločky) 

 

Mlčí, keď padá,  

mlčí, keď mrzne. 

A keď naň šliapneš,  

len tichučko vrzne.  

(sneh) 

 

Nemá ruky, nemá nohy,  

umelecké má však vlohy. 

Kto na okno kreslí zas?  

Ktože je to? Predsa ......  

(mráz) 

 

 

Letí svetom sám a sám. 

Kde má domov?  

Ktože vie to? 

Do komína vletel nám. 

Tam si píska. Je to ...... 

(vietor) 
 

 

 
 

Dominika Šlahorová a Patrik Krajčo 7.B 
 

http://tokajko-fotogaleria.webnode.sk/news/najkrajsi-snehulia
http://vianoce.sk/18124/vianocne-obrazky.php?page


 

 

 

OSEMSMEROVKY A HLAVOLAMY 
 

Malý Miško píše Ježiškovi, čo by chcel na Vianoce pod stromček! 

Chcel by som sánky, nové značkové lyže a lyžiarky, bicykel, kolobežku,  

kolieskové korčule, korčule na ľad, nový LCD televízor, rádio, snowboard s výbavou, 

počítač, psíka, playstation, nové hodinky, autíčko na diaľkové ovládanie, štyri 3D hry  

do počítača... a veľa iných vecí. Ale keďže som veľmi skromný, tak tie  

(TAJNIČKA – 19 písmen) 
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Vyškrtávanie do trojuholníka: 

DREVENICA, HOSPODÁRI, KONTRASTY, NÁSLEDNÍK, 

PREDNÁŠKA, REPUBLIKA, SKLAMANIE, STREDISKO, 

STROMČEKY, TELEVÍZOR. 

 

Vyškrtávanie do štvorca: 

DENTISTA, DISIDENT, DYNASTIA, KORMORÁN, MINISTER, 

PEDIKÚRA, POLEMIKA, SPOTREBA, TRIBUNÁL.  

 

Normálne vyškrtávanie: 

ANTIKA, BOBOR, DOKTOR, KARTÓN, MIESTO, MODEL, 

OBRODA, OSLAVA, PIKOLA, POTREBA, RAMENO, REAKCIA, 

SLAMA, SMETIAR, STRIEDANIE, SUDCA. 

 

 

Nájdi cestu ku kamarátovi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jazykové okienko 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

                                                                                        

  

Timotej Gazdarica 7.B 

neige        sneh           renne  sob 

 

bonhomme de neige     snehuliak       fêtes  prázdniny 
 

cadeau   darček 
 

Joyeux Noël   Veselé Vianoce 
 

elfe   škriatok  

 

  
 

 
 

 

 

 

 

r Schnee  sneh   s Rentier  sob 
 

r Schneemann   snehuliak e Ferien prázdniny 
 

s Geschek  darček 
 

Frohe Weihnachten  Veselé Vianoce 
 

r Erlkӧnig  škriatok             
                                          

  

  

 

 

 

Francúzsko 

Nemecko 

 a snow  sneh    a reindeer  sob 
 

a snow-man snehuliak           a holidays  prázdniny 
 

a gift  darček 
 

merry Christmas veselé Vianoce 
 

an elf  škriatok 

 

  

  

 

 

 

Anglicko 



                  Vianočné  pozdravy   

 

Vystrihni si vianočný pozdrav, ktorý sa ti páči, a pošli svojmu kamarátovi   
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Patrícia Piešťanská 7.B 
 

 

OD: 
 

 

 

 

PRE: 
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HUDOBNÉ OKIENKO 
ALL I WANT FOR 

CHRISTMAS IS YOU vydanie: 1. november 1994 

štýl: pop, dance-pop 

dĺžka: 4:01 

text:  Mariah Carey,  

Walter Afanasieff 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I don't want a lot for Christmas 
There is just one thing I need 
I don't care about the presents 
Underneath the Christmas tree 
I just want you for my own 
More than you could ever know 
Make my wish come true... 
All I want for Christmas is  
You... yea yea 
 
I don't want a lot for Christmas 
There is just one thing I need 
(and I) Don't care about presents 
Underneath the Christmas tree 
I don't need to hang my stocking 
There upon the fireplace 
Santa Claus won't make me happy 
With a toy on Christmas day 
I just want you for my own 
More than you could ever know 
Make my wish come true 
All I want for Christmas is you... 
You baby 
 
Oh I won't ask for much this Christmas 
I won't even wish for snow 
(and I) I'm just gonna keep on waiting 
Underneath the mistletoe 
I won't make a list and send it 
To the North Pole for Saint Nick 
I won't even stay awake to 
Hear those magic reindeer click 
'Cause I just want you here tonight 
Holding on to me so tight 
What more can I do 
Baby all I want for Christmas is you 
You baby 
 
All the lights are shining 
So brightly everywhere (so brightly yea) 
And the sound of children's 
Laughter fills the air 
And everyone is singing (oh yea) 
I hear those sleigh bells ringing 
Santa won't you bring me the one I really 
need -  
won't you please bring my baby to me... 
 
All I want for Christmas is you baby... 
 
 
 
 

Lukáš Neu 8.B 
 

 

 

 
 

Nechcem toho na Vianoce veľa 
Je tu len jedna vec ktorú potrebujem 
Nestarám sa o darčeky 
Pod vianočným stromčekom 
Len teba tu chcem mať 
Viac než si vieš predstaviť 
Nech sa moje želanie splní 
Všetko čo na Vianoce chcem si ty 
Si ty ... 
 
Nechcem toho veľa na Vianoce 
Je tu len jedna vec ktorú potrebujem 
Nestarám sa o darčeky 
Pod vianočným stromčekom 
Nepotrebujem si vešať ponožky 
Ponad kozub 
 
Santa Claus ma neurobí šťastnou 
S hračkou na Štedrý deň 
Len teba tu chcem mať 
Viac než si vieš predstaviť 
Nech sa moje želanie naplní 
Všetko čo na Vianoce chcem si ty 
Ty drahý 
 
Nebudem toho veľa pýtať na Vianoce 
Nebudem si dokonca želať ani sneh 
Budem neustále čakať 
Pod imelom 
 
Nebudem si robiť zoznam a ani ho 
nepošlem 
Na severný pól pre Santu 
A dokonca ani nevstanem 
Aby som som počula prichádzať čarovný 
sobí záprah 
Zlato všetko čo na Vianoce chcem si ty 
Ty ... 
 
Všetky svetlá svietia 
Všade toľký jas 
A ozvena detského 
Smiechu dopĺňa atmosféru 
A každý spieva 
Počujem zvoniť tie zvončeky na sánkach 
Santa mi neprinesie niečo čo skutočne 
potrebujem 
Nepoprosím ho aby mi ťa doniesol zlato 
 
Stojí práve pred mojimi dverami 
Oh len teba chcem tu mať 
Viac než si vieš predstaviť 
Nech sa moje priane splní 

Zlato všetko čo na Vianoce chcem 

 si ty ...  

 

Všetko čo na Vianoce chcem si ty 

drahý (opakovať) 



 

A na záver...  

Súťaž z minulého čísla  
Logická chyba je na tomto obrázku: 

vymenená 0 a 3, tz. obrázok je zrkadlovo prevrátený  

Meno výhercu:  Miroslav Piešťanský zo 6. A 

 
Krásne prežitie vianočných sviatkov všetkým želá 
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