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Vážení čitatelia! 

 Vítame Vás na stránkach nového čísla časopisu Sednička. Po dvoch 

rokoch pandémie sme naplno rozbehli školský rok. 

         Dovoľte nám, aby sme Vám všetkým na začiatku nového roka zaželali 

veľa dobrého zdravia, radostí a úspechov v škole i v osobnom živote. 

 Nakrúcame nový školský film a dúfame, že to stihneme do letných 

prázdnin. Naši piataci uskutočnili rozhovory so svojimi rodičmi a tí si 

zaspomínali na svoje školské časy. Realizovali sme jesennú časť cvičenia 

OŽAZ, zaspomíname si na letnú družinu a vytvorili sme ďalší náučný 

chodník.  

Veríme, že Vás zaujmú aj ďalšie témy, ktoré opäť pre Vás pripravili 

naši žiaci a pedagógovia.  

Prajeme Vám príjemné čítanie! 

 

  

 

 

 

 

 

 



Nový školský rok sa začal... 

...a veríme, že už bez Covidu-19. Dňa 5. septembra 2022 sa otvorili brány 

našej základnej školy. Mnohí ešte smutne spomínajú na uplynulé letné prázdniny, 

avšak niektorí s úsmevom na tvári očakávajú, čo im tento školský rok prinesie, 

a to nielen žiaci, ale aj pedagógovia. Hneď v úvode pán riaditeľ privítal všetkých 

prítomných, ktorí sa zhromaždili na školskom dvore. Zvlášť sa srdečne prihovoril 

prváčikom a ich rodičom. Postupne predstavil aj triednych učiteľov a nové posily 

pedagogického zboru.  

Na slávnostnom otvorení nemohla chýbať ani pani starostka Ing. Erika 

Ondrejková, ktorá sa tiež vo svojim prejave prihovorila nielen prvákom, ale 

všetkým žiakom a zamestnancom školy. Za deviaty ročník predniesla príhovor 

Vivien Kubová. 

Slávnostný ceremoniál bol ukončený školskou hymnou a žiaci postupne 

odchádzali pod vedením svojich triednych učiteľov do svojich tried, kde dostali 

základné pokyny pre nasledujúce dni. 

Veríme, že tento školský rok nám už tradičné vyučovanie nič nenaruší 

a dva „covidové“ roky máme definitívne za sebou.  

 

Mgr. Lívia Gregorovičová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tvorcovia filmu Hurá do školy! pripravujú nový film 

 Dušan je mladý poľnohospodár, ktorý pracuje na súkromnom družstve, 

Lukáš je deviatak a jeho snom je byť profesionálnym športovcom, Petra je 

sirota, ktorá je doslova magnet na problémy. Zmení jedna autonehoda osudy 

všetkých troch? 

 To je stručný náčrt deja nového školského filmu Železný kryštál. Už pri 

nakrúcaní filmu Hurá do školy! sme si povedali, že vieme natočiť niečo lepšie, 

zaujímavejšie a technicky dokonalejšie. Preto sme si kúpili o niečo lepšiu techniku 

a pán Mores, autor prvého scenára, nám napísal ďalší príbeh na objednávku podľa 

nášho námetu. Celá príprava na filmovačku trvala rok. Scenár sa viackrát 

upravoval, trénovali sme prácu s novou technikou a až teraz v septembri sme 

mohli začať nakrúcať prvé scény. 

 A v čom bude film iný oproti našej prvotine? Nakrúcame progresívnym 

snímkovaním, zvuk nahrávame pri mnohých scénach zvlášť, aby bol kvalitnejší. 

Obraz bude mať vyššiu prenosovú rýchlosť (čiže bude kvalitnejší) a dočkáme sa 

aj filmového rozostreného pozadia. V postprodukcii sa budú zábery ešte 

dodatočne farbiť, aby vzhľad vyzeral naozaj filmovo. Snímka bude omnoho 

dlhšia, bude mať prepracovanejší a komplikovanejší dej. Všetko sa nebude točiť 

iba okolo jednej hlavnej postavy. Ďalej na filme pracuje viac ľudí. Dali sme 

dokopy tím viacerých hercov a, hlavne, ľudí, ktorí sú ochotní pomôcť aj 

s technikou.  

Opäť ide o koprodukciu ZŠ Považany a ZŠ Čachtice. Hlavnú postavu, 

Lukáša, si zahrá deviatak zo ZŠ Považany – Martin Konkuš. Traktoristu Dušana 

stvárni pán Peter Ištok a ôsmačku Petru si zahrá Čachtičanka Vivien Kubová. 

Z našej školy vo filme uvidíme ešte siedmačku Timeu Malíkovú. Účasť vo filme 

prisľúbili aj pani učiteľky 

Lucia Nagy Poláková, 

Veronika Fraňová a Katka 

Surmanová. Pán učiteľ 

Mišura  z Považian 

dostane vo filme ako 

herec tiež veľký 

priestor. Bude mi 

pomáhať aj s réžiou. 

Uvidíme aj mnoho iných ľudí z Považian a z Čachtíc, ktorých určite poznáte.   



Podstatnú časť filmu budeme nakrúcať v Považanoch v areáli SHR pána 

Ing. Rastislava Trebatického, ktorý nám poskytol priestory, poľnohospodársku 

techniku a aj kone pre potreby nakrúcania. Zahrá si tam tiež jednu z vedľajších 

postáv. Nakrúca sa aj v našej základnej škole, v ZŠ Považany, ale aj na iných 

miestach. Prvé scény vyzerajú veľmi dobre. Bude to na naše regionálne pomery 

veľký film. Ešte sme však len na začiatku, cesta je dlhá, preto prosím 

o trpezlivosť.  

 

Mgr. Jozef Kerak 

OŽAZ – jesenná časť 

7. 10., v piatok, sme išli na OŽAZ. Všetci okrem 

Martina, zaspal. Išli aj šiestaci. Celkom som aj zabudol, 

čo je OŽAZ. Počas cesty to bolo náročné, chodili sme 1 

hodinu a 20 minút, celkom som to vnímal OK, ale bol som 

vzadu a tam každý hulákal Po dlhej ceste sme konečne 

prišli, vyzeralo to, akoby to bola cesta do Mordoru. 

Prvé, čo som robil, bolo, že som stál na mieste a čakal, 

kedy vytiahnu spolužiaci deky, aby som si mohol sadnúť. 

Najprv som sa ich opýtal, či si môžem sadnúť. Oni 

súhlasili.  Potom som sa každého pýtal, či nechcú hrať 

karty. Viacerí na to nemali náladu. Tak som si sadol na lavičku a čítal som si. Po 10 

stranách som šiel späť k deke si sadnúť, viacerí vtedy hrali futbal, jediný, kto 

nehral, bol Danko, ktorý sedel vedľa mňa. Opýtal som sa ho, či nechce hrať 

karty, súhlasil. Po jednom kole sa pripojil Dominik aj Samo. Karty som hral aj s 

Matúšom a Jurajom. Počas hrania pani učiteľka povedala, že nám dá prednášku 

o tom, ako sa brodiť cez rieku, kde sa v lese schovať v prípade búrky. Po 

prednáške sme sa vrátili do školy tou istou trasou.  

 

Henrich Čapoš 

 

 

 



                   V piatok 7. 10 sme išli na školský výlet na 

branné cvičenie nazývane OŽAZ. Vybrali sme sa do 

Čachtickej doliny, tam, kde chodíme každý rok. Cesta 

bola príjemná, svietilo slnko a prešli sme cez les. Po 

ľavej strane sme mali rieku Jablonku a vyšli sme až na 

známom mieste. Keď sme prišli, museli sme založiť 

oheň, ale drevo bolo vlhké. Pani učiteľka mala plyn v 

spreji a keď sme ho zapli, vytvoril sa oheň a drevo sa 

rýchlo usušilo a zapálilo. Otvoril som maršmelous 

a začal opekať klobásu. Pán učiteľ sa hneval, že si 

niektorí žiaci nevedia nájsť ani palicu na opekanie. Ja 

som si tú svoju vyrobil, takže na mňa sa nehneval. Asi 

v polovici výletu si nás pani učiteľka zavolala a rozprávala nám, aký nebezpečný 

môže byť les. Prečo v ňom nesmieme byť sami a ako sa prebrodiť cez rieku. Na 

konci výletu sme všetko upratali a pobrali sa domov. Keď sme prišli domov, mali 

sme ďalšie super spomienky.    

Juraj Vávra 

V piatok 7. 10. sme sa vybrali do doliny. Vyrážali sme zo školy o 8:00. Išli 

sme siedmy a šiesty ročník pod vedením pani učiteľky Fraňovej a pána učiteľa 

Keraka. 

 Cesta bola náročná a trvala nám zhruba hodinu. Cestou sme videli kozy 

a väčšina žiakov mékala ako zvieratá. Po ceste boli pohádzané polená a kamene, 

ktoré sme museli obchádzať a podliezať. Prechádzali sme aj cez vysokú trávu, 

ktorá rástla na lúke. Keď sme tam prišli, rozložili sme si deky a niektorí si sadli 

k ohnisku, iní zas šli k jaskyni  a pán učiteľ s nejakými žiakmi založili oheň. 

Ostatní išli hrať futbal a dievčatá sedeli na dekách a pri ohnisku. Po chvíľke sme 

si všimli novú postavenú lávku z dreva. Hrali sme aj hru, ktorá bola o tom, že kto 

ďalej vykopne na kopec loptu. Ja som hral aj s Heňom karty. Pred koncom nás 

pani učiteľka Fraňová zavolala k ohnisku a hovorila nám, čo znamená OŽAZ, ako 

máme správne prebrodiť rieku, ako sa máme správať v lese, dôvody prečo 

nemáme chodiť sami do lesa a ako máme konať v prípade zemetrasenia. 

 

Daniel Vavrinčík 

 



Interview s rodičmi 

Piataci na hodine slohu preberali interview. Za domácu úlohu uskutočnili 

rozhovory s rodičmi na tému: Ako si spomínaš na školu? Tu vám prinášame tie 

najzaujímavejšie.  

 

Aká bola tvoja najväčšia motivácia chodiť do školy? 

Že sa naučím niečo nové, dochádzanie, ktoré bolo pre mňa dobrodružstvo a, že 

som získal nových kamarátov. 

Napadlo ti niekedy ísť poza školu? 

Napadlo mi to, ale nikdy som nebol, lebo som mal zodpovedný prístup. 

Aký bol tvoj najlepší a najbláznivejší zážitok? 

Keď sme sa s partiou kamošov na brannom cvičení stratili v lese. 

Ako sa volalo dievča, ktoré sa ti páčilo? 

Najviac sa mi páčila Mária Papuláková, ktorá bola nielen pekná, ale aj múdra 

a vždy mi pomohla s domácou úlohou.  

Vrátil by si sa teraz na základnú školu, ak by sa to dalo? 

Jednoznačné áno. Lepšie by som sa učil a mal by som lepší a zodpovednejší 

prístup.  

Adriana Kopaňáková 

O koľkej si vstával do školy a čo si robil, keď si vstal? 

Ja som vstával o 7:30, lebo som to mal blízko. Neumýval som si zuby, preto ich 

mám teraz špinavé.  

Ako si chodil do školy? 

Pešo. 

Vyviedol si niečo v detstve?  

Napísal som na triedu škaredé veci. Nechceli ma prijať na strednú školu. Ukradol 

som zástavu z obecného úradu, lebo som ju potreboval na futbal. 

Akým aktivitám si sa venoval po škole? 

Hrával som futbal, chytal som ryby a pásol kravy.  

Čím si chcel byť, keď si bol dieťa? A čím si sa nakoniec stal? 

Chcel som byť elektromechanikom a stal som sa elektromontérom.  

 

Šarlota Selecká 



Ako si spomínaš na svoje detstvo? 

Mal som niekoľko kamarátov, s ktorými sme sa hrávali. 

Aké jedlo si mal najradšej? 

Pečené kura s ryžou.  

Chodieval si do posilňovne? 

Ako dieťa som posilňovňu nemal k dispozícii, ale hrávali sme sa s kamarátmi 

vonku. 

Mal si v detstve rád prírodu? 

Veľmi rád, často sme chodievali na hríby.  

Čím si chcel byť, keď si bol malý? 

Ako každý malý chlapec, aj ja som obdivoval kozmonautov, vojakov a policajtov.  

 

Jakub Franko 

 

Jeseň 

Prišla jeseň farebná, 

zaklopala na okná.  

Vonku počuť detský smiech, 

šarkan letí do nebies. 

Ježko kuká spoza rožka, 

teší sa na jeseň troška. 

Už padajú jablká, 

vitamíny do brucha. 

 

Sofia Olachová 

 

 



Ikebana 

V piatok 30. septembra zorganizovala Žiacka školská rada súťaž 

o najkrajšiu jesennú ikebanu. Do súťaže sa zapojili žiačky piateho až deviateho 

ročníka, ktoré počas dvoch vyučovacích hodín tvorili vlastné práce s použitím 

jesenných umelých a prírodných materiálov, ako lístie, gaštany, šípky, huby, 

kvety, tekvičky, košíky, mašle a venčeky. Každá jedna práca bola jedinečná 

a trojčlenná porota tak mala veľmi náročnú úlohu a to vybrať prvé tri výherkyne. 

Na prvom mieste sa umiestnila Sofia Cingelová a Timea Malíková zo 7. A, na 

druhom Katarína Beláková z 5. A a na treťom Amélia Augustínová z 5. B. 

Vďaka patrí nielen Rodičovskej rade za zakúpenie odmien, ale aj všetkým 

súťažiacim, ktoré sa svojimi prácami postarali o skrášlenie priestorov našej 

školy. Účastníčky: 5. A Samanta, 

Punová, Katarína Beláková; 5. B 

Adriana Kristína Kopaňáková, 

Nelly Mia Cingelová, Amélia 

Augustínová, Nina Surmanová, 

Júlia Hollová, Barbora Borovská, 

Anija Ester Kurincová; 6. A 

Terezka Hanicová; 7. A Sofia 

Anita Cingelová, Timea Malíková, 

7. B Romana Reháková; Klaudia 

Repková; 8. B Nina Rusnáková. 

 

Mgr. Veronika Fraňová 

 

 

 

 

 

 

 



Leto v ŠKD 
 

 Školský klub detí (ďalej len ŠKD) je súčasťou výchovno-vzdelávacieho 

procesu, určený pre žiakov prvého stupňa základnej školy. V ňom sa 

vychovávatelia počas školského roka venujú deťom v čase po skončení ich 

vyučovania. Poskytujú im zmysluplné využitie voľného času formou záujmových 

činností a rôznych pohybových aktivít. 

Letné prázdniny sú najočakávanejším obdobím hádam pre každého žiaka. 

Tento čas im dovolí oddýchnuť si od celoročného učenia, cestovať s rodičmi na 

dovolenky či rôzne výlety a, samozrejme, tráviť veľa voľného času so svojimi 

kamarátmi. Toto obdobie však robí vrásky mnohým pracujúcim rodičom, ktorí 

majú ešte malé školopovinné deti. Ako vykryť osem týždňov prázdnin? 

Aj tento rok naša škola v spolupráci s obcou podala rodičom pomocnú ruku 

v podobe školskej letnej družiny. Štyridsať detí, ktorých obaja rodičia sú 

zamestnaní, sa stretávalo každé ráno, počas prvých troch týždňov v mesiaci júl 

od 07:30 hod. do 15:30 hod. 

Pre deti bol pripravený bohatý a pestrý program. Každý deň si užívali 

pobyt vonku, ktorý bol spojený s rôznymi športovými  aktivitami. Tento čas trávili 

na školskom dvore alebo na ihriskách, ktoré sa nachádzajú v areáli základnej 

školy. V horúcom letnom počasí sa ochladzovali v bazéne. Vo vnútri sa venovali 

záujmovým činnostiam: hrali rôzne spoločenské hry, stavali „LEGO,“ kreslili, 

čítali, rozprávali sa... Súčasťou bohatého programu boli výlety a zaujímavé 

prednášky, ktoré pre deti pripravila 

pani starostka Ing. E. Ondrejková 

v spolupráci s pánom riaditeľom Mgr. 

R. Puchým. Deti navštívili hrady 

v blízkom okolí: Beckovský, Trenčiansky 

a samozrejme nesmel chýbať ani ten 

náš „Čachtický.“ Boli pozrieť Eko park 

v Piešťanoch, Haluzickú tiesňavu 

a Poľnohospodárske družstvo v Bošáci. 

Vypočuli si prednášku záchranárov, 

čachtických poľovníkov i prednášku 

o včelách.  

 

         Mgr. Martina Sulová 



Kláštor Katarínka 

Naša škola organizuje pre svojich žiakov rôzne druhy školských akcií, ku 

ktorým patria i výlety. Neorganizujú sa iba na konci školského roka, ale aj počas 

neho. Neplnia len oddychovú funkciu, ale sú dôležitou súčasťou vzdelávacieho 

procesu. 

Dňa 6.10.2022 sa žiaci tretích ročníkov vybrali na poznávací výlet. 

Tentokrát sme navštívili „Katarínku,“ ktorá sa nachádza neďaleko obcí Dechtice 

a Naháč.  

Katarínka je zrúcanina kostola a kláštora sv. Kataríny. Pôvodne bol tento 

kláštor postavený príslušníkmi šľachtického rodu Erdődyovcov pre dvanástich 

františkánskych rehoľníkov. Neskôr ho prestavali na väčší kláštorný komplex 

s kostolom. 

Autobusom sme sa doviezli po záchytné parkovisko, odtiaľ sme už kráčali 

po lesnej cestičke, ktorá nám trvala cca 30 minút. Cestičku dopĺňali pníky, na 

ktorých sme našli rôzne citáty na zamyslenie. Niektoré z citátov: „Lásku bez 

kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš.“ „Radšej pokĺznuť na ceste ako v reči.“ 

„Čím viac niekto sleduje chyby druhých ľudí, tým menej sa stará o poznanie 

svojich vlastných chýb.“ „Ak práca nie je pretĺkaná láskou, je zbytočná.“ 

Súčasťou sú aj informačné tabule, ktoré nás oboznámili s dejinami a pôvodným 

vzhľadom kláštora. Po nenáročnej prechádzke sme dorazili do nášho cieľa. 

Vysoké múry bývalého kláštora a kostola sa nachádzajú na veľkej lúke. Vládla tu 

neopísateľne pokojná atmosféra. Tá nádherná zeleň, ticho a pokoj. Tu si deti 

oddýchli a občerstvili sa. Na spiatočnej 

ceste nás zaujala malokarpatská 

úzkorozchodná lesná železnica, ktorá 

kedysi premávala na trase Smolenice - 

Dobrá Voda.  

Aj v našej škole vedieme žiakov 

k tomu, aby chápali krásu nielen v umení, 

ale aj v prírode, a tak si vytvárali k nej 

pozitívny vzťah. Ak máte chuť a čas, 

zájdite na Katarínku, má svoje čaro 

v každom ročnom období! 

 

        Mgr. Martina Sulová 



Náučný chodník – Stavby sveta 

 Aj v tomto školskom roku 

v našej škole prebieha činnosť 

„Žiackej školskej rady (ďalej len 

ŽŠR).“  Mnohí z vás sa pýtajú, čo to 

vlastne je? ŽŠR tvorí skupina žiakov, 

teda členov, ktorí zastupujú 

a zároveň sú sprostredkovateľmi 

medzi svojimi spolužiakmi, učiteľmi 

a vedením školy. Okrem iného sa 

spolupodieľajú na vytvorení krajšieho 

prostredia v našej škole, spolupracujú 

pri organizovaní rôznych aktivít, 

súťaží, či zbierok.  

Na začiatku októbra spomínaná ŽŠR vyhlásila v poradí už tretí ročník 

náučného chodníka. Tentokrát žiaci spolu s vyučujúcimi mali za úlohu vytvoriť 

projekty na tému „Najznámejšie stavby sveta a na Slovensku.“ Z vopred 

pripraveného zoznamu si mohli žiaci spolu s triednymi učiteľmi vybrať z rôznych 

stavieb. Z prvého stupňa sa do projektu zapojili žiaci 2. až 4. ročníka. Tí mali 

možnosť výberu zo stavieb, ktoré sa nachádzajú na Slovensku. Boli to: Divadlo 

Andreja Bagara v Nitre, Slovenské národné divadlo - stará aj nová budova,  

Prezidentský palác, Most Apollo, Most SNP a observatórium na Lomnickom štíte.  

Na druhom stupni na projekte pracovali všetky ročníky. Tí vyberali zo zoznamu 

tie stavby, ktoré sa nachádzajú vo svete. Spomedzi nich si vybrali tieto: 

Eiffelova veža, Veľký čínsky múr, Notre Dame, Opera House v Sydney, CN Tower 

v Toronte, Biely chrám v Thajsku, Pyramídy v Gíze, Tádž Mahal, Big Ben, Burj 

Khalifa. Na vytvorenie projektov mali žiaci cca jeden mesiac, vypracovávali ich na 

hodinách výtvarnej výchovy či techniky,  ale aj počas prestávok. 

 Jednotlivé stavby, hotové projekty, mali žiaci spolu s vyučujúcimi možnosť 

spoznávať  dňa 10.11.2022 počas prvej a druhej vyučovacej hodiny. Najznámejšie 

stavby, ktoré sa nachádzajú na Slovensku ale aj vo svete,  ktoré boli súčasťou 

náučného chodníka, sú vystavené na chodbách školy, alebo zdobia nástenky 

v jednotlivých triedach. Aj tento rok sa žiakom podarilo vytvoriť nádherné 

projekty. Veď pozrite na tie práce prostredníctvom priložených fotografií.  



 Tvorenie projektov zvyšuje nielen efektivitu vzdelávania, ale aj motivuje 

a samozrejme podporuje spoluprácu všetkých pedagógov i žiakov. Takto sa žiaci 

učia narábať s informáciami, ktoré získavajú rôznymi spôsobmi. Buď je to 

z vlastných skúseností alebo prostredníctvom rôznych zdrojov ako sú: knihy, 

časopisy, encyklopédie, internet... Nielenže vyhľadávali informácie, ale museli 

spolupracovať v tíme, a taktiež si museli zorganizovať svoju prácu v čase 

i priestore. Naučili sa nachádzať súvislosti danej problematiky, pričom uspokojili 

nielen potrebu poznania, ale aj potrebu sebarealizácie.  

         

         Mgr. Martina Sulová 

 

 

Čachtické sady 

 V stredu, dňa 28.09.2022, sa naši tretiaci zúčastnili exkurzie. Naše kroky 

viedli do neďalekých čachtických sadov. Tu nás privítala pani Z. Bumbálová, ktorá 

krátkou prednáškou porozprávala deťom všetko o jablkách. Z rozprávania sme sa 

dozvedeli, že sa tu pestuje až 11 druhov chutných odrôd. Deti oboznámila aj 

o tom aká je chuť, sfarbenie, doba skladovania a starostlivosť o jabĺčka. Tiež 

nás poučila o ich správnom oberaní. Po prednáške sme sa presunuli k jednotlivým 

odrodám, ktoré si deti mohli odtrhnúť a ochutnať. 

 V sadoch sme prežili pekné predpoludnie, urobili spoločné fotografie, 

ktoré nám budú pripomínať túto peknú a poučnú akciu. Ďakujeme! 

 

Zima je tu 

 

Zima, zima zimička,  

to je krásna pesnička. 

Poďme si ju zaspievať, 

a ostatným ľuďom radosť dať. 

 

Spieva Mirka, Matej a aj Lukáš, 

tešia sa až príde Mikuláš. 

Pokémonky, sladkosti, 

má pripravené pre všetkých hostí. 

 

Potom prídu Vianoce, 

tešíme sa velice. 

Večer fúkal vetrisko 

a k nám prišiel Ježiško. 

 

Priniesol nám veľké dary, 

zdravie, lásku, pokoj v duši. 

V novom roku nech sa darí, 

A vám úsmev na tvárach stále žiari. 

 

Lukáš Mikuš 3.A, Matej Kováčik 3.B 



 

Zimný čas 

 

Zima, zima už je tu, 

radujme sa ju chu chu. 

O chvíľu sú Vianoce, 

doma sa nám stromček ligoce. 

 

Koledy a piesne znejú, 

na námestí zvony bijú. 

Poďme sa aj my tam pozrieť, 

na sánkach sa rýchlo odviesť. 

 

Karolína Arbetová 3.A 

Mikuláš 

 

Snehové vločky sa ligocú, 

mikulášske sane už po dedine hrkocú. 

Deti sa už zbiehajú, 

po Čachticiach behajú. 

 

Pýtajú sa Mikuláša, 

čo im dobré prináša. 

A ten vraví, žiadne dary, 

ale prianie nech sa vám dobre darí. 

 

Diana Gabrišová 3.A 

Vianoce 

 

Hurá, hurá Vianoce, 

celý svet sa ligoce. 

Stromček nám už v izbe svieti, 

radujú sa všetky deti. 

Mama pečie medovníčky, 

budú sa nám snívať krásne sníčky. 

Hurá, hurá Vianoce, 

stromček sa už ligoce. 

 

 

Adela Špaleková 3.C

 

         

 

 

 

 

 

 


