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Časopis žiakov Spojenej školy J. Vojtaššáka internátnej v  Levoči  

Ročník X. č.19 



Naša tvorba 

Vianoce 

Vianoce už prichádzajú, 

stromčeky sa predávajú, 

sniežik sa nám chumelí 

a všetci sú veselí. 

 

Detičky sa tešia, 

pri stromčeku vreštia. 

Ježiško náš milý 

prišiel v správnej chvíli. 

                         Klaudia Holubová, ZŠŽ NKS, 13. rokov 

 

Mikuláš 

Mik - Mik – Mikuláš, 

prišiel sviatok na koláč. 

Celý rok som dobrý bol, 

dokonca som podrástol. 

Pomáhal som mamičke, 

nebral hračky sestričke. 

Mik - Mik – Mikuláš, 

prišiel sviatok na koláč. 

                             Mirko Bieľak, ZŠŽNKS, 12 rokov 

Tisíce drobných hviezdičiek 

žiari na konári, 

do uzla vianočných pesničiek 

vplieta sa tisíc prianí. 

Dajme sipod stromček úsmev, 

čo slzy stiera a rany hoji, 

kus dobrej vôle, súcitu, 

veď to všetko tak málo stojí. 

 

Krásne Vianoce Vám želá  

redakčná rada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Ivan Giňa, ŠZŠ, 15 rokov  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milý Ježiško, 

moje meno je Vilko. Mám 11 rokov.  

  Počas celého roka som počúval. Tu je zopár  

  vecí, ktoré si želám: lízanku, cukríky, čokoládu, 

 darček. 

              S láskou Vilko  

                                                    Vilko Tremko, ZŠŽAUT, 11 rokov 

 

 

 

Vianoce 

Z oblohy nám sniežik padá, 

každé dieťa sánky hľadá. 

Z kopca sa dole spúšťajú, 

na Vianoce čakajú. 

Veľmi sa na darčeky tešia, 

kto čo dostane, riešia. 

Doma je všetko vyzdobené, 

aj koláče sú napečené. 

Keď sadneme si večer k stolu,  

budeme tam všetci spolu. 

                                           žiaci 4. K 

Darčeky 

Pani učiteľke želáme, 

aby sa na nás nemusela hnevať. 

Pre moju mamičku najmilšiu, 

upečiem tortu najkrajšiu. 

Pod stromček môjmu ockovi, 

darujem sveter nový. 

Pre kamarátov a kamarátky, 

pripravím aspoň úsmev krátky. 

                                               žiaci 5. K 

 



SNEH 

 Bol raz jeden les a v tom lese žili zvieratká. Raz ráno sa 

zobudili a les bol celý biely. 

 Veverička povedala: „ To je vanilková zmrzlina.“  

„Nie, to je kokos!“ vykríkol vlk.  

„Ja si myslím, že je to cukrová vata,“ zahúkala sova. 

 „To bude určite šľahačka!“ kričala líška.  

Vtom vyšiel zo svojho brlohu medveď a všetkým vysvetlil, že to 

biele v lese je predsa sneh. 

 „A načo je sneh?“ opýtal sa bojazlivo zajačik. 

 Keďže medveď vedel o snehu najviac, začal zvieratkám 

vysvetľovať možnosti využitia snehu. A večer sa už všetci 

sánkovali, guľovali a lyžovali. Na druhý deň ráno sa líška a zajac 

streli pred medvedím brlohom  a z vďačnosti mu zhotovili 

obrovskú sochu medveďa – samozrejme zo snehu. 

        žiaci 5.K 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Tomusko, ZŠŽSUT, 10 rokov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Milý Ježiško, 

moje meno je Samko. Mám 12 rokov. Bývam v Levoči. Bol som veľmi 

dobrý tento rok: pomáhal som mamke, pomáhal som mojej pani 

učiteľke, robil som si domáce úlohy.  

Ďakujem za darčeky, ktoré si mi priniesol minulý rok.  

Na Vianoce by som si želal: 

      chcem: fotoaparát, dom, modré auto 

      potrebujem: kalkulačku, auto, mapu. 

Ďakujem veľmi pekne.  

                         S láskou Samko  
                                               Samko Jančár, ZŠŽAUT, 12 rokov 



List Ježiškovi  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milý Ježiško, 

moje meno je Samko. Mám 12 rokov.  

Tento rok som bol naozaj dobrý. Bývam na 

Slovensku. Moja adresa je Levočské Lúky.  

Mojím želaním sú bubny a saxofón, pretože  

rád hrám na hudobných nástrojoch.  

                                                Samuel Holub, ZŠŽNKS, 12 rokov 

Vianoce 

Blíži sa 24. december, Vianoce. 

Sú za dverami, to mi ver! 

V izbe sa veľký stromček ligotá, 

všade okolo vonia dobrota. 

Vtedy sa v maštali narodil Ježiško, 

spinká si tam tíško. 

                                         Nadežda Ďuricová, ZŠŽNKS, 11 rokov 

 

 

 
 

 

Vianočný 

stromček 

Stromček biely zasnežený, 

zlatom celý ozdobený. 

Gule, reťaze a svetielka 

pod stromček nádielka. 

Hračky pre naše nezbedné detičky 

potešia Janíkov i Aničky. 

kolektív 2.K 

 

 

 

 



Symboly Vianoc  
 

VIANOČNÉ OBLÁTKY 

Biele, krehké, voňavé... Poliate medom už desaťročia tvoria 

neodmysliteľnú súčasť Štedrej večere. Vianočné oblátky... 

S ich prípravou sa však začína už počas adventu, aby ich bolo 

dostatok a nechýbali na žiadnom vianočnom stole. Do 18. storočia 

piekli a roznášali oblátky kňazi. Pre každého obyvateľa v dedine 

bolo treba upiecť dva až tri kusy. Neskôr táto úloha pripadla 

učiteľom. Posledné 2-3 dni pred Vianocami poroznášali zodpovední 

žiaci oblátky v košíkoch po domoch. Odovzdávanie oblátok 

sprevádzali vinšom:  „Vinšujem vám na tieto hody, 

                                  žeby ste mali toľko mlieka ako vody 

                                  a smotánky plné dbanky, 

                                  masielko ako kvet, 

                                  dajte mi korunku, ale hneď!“     

V dnešnej dobe ponúkajú supermarkety rôzne druhy vianočných 

oblátok, no tým domácim sa nič nevyrovná. Ešte stále žijú medzi 

nami nadšenci, ktorí ich aj dnes pečú s láskou a uchovávajú túto 

milú tradíciu pre ďalšie generácie. Nech Boh dá, aby sme aj po 

ďalšie roky oblátkami začínali Štedrú večeru, a aby nikdy 

nechýbali na našich stoloch v našich domovoch. 

 

 

NAJKRAJŠIA VIANOČNÁ MELÓDIA 

Tichá noc, svätá noc... utišujúce, nežné slová a jemná melódia, 

ktorá sa dotýka duše. Pôvabná pieseň plná duchovnosti pre nás 

všetkých. Pieseň, ktorá sľubuje útechu a dáva nádej. 

Autor melódie Franz Xaver Gruber sa narodil 25. novembra 

1787 v Hochburg-Achu ako piate zo šiestich detí rodičov Jozefa a 

Anny. Jeho hudobný talent si všimol učiteľ Andreas Peterlechner, 

ktorý ho začal učiť hrať na organe a pripravil aj na učiteľské 

skúšky. Jemu vďačí mladý Franz za to, že sa po celý svoj život 

mohol venovať tomu, čo mal najradšej – hudbe, učeniu a maľovaniu 

obrazov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Ivana Polláková, PŠ, 16 rokov 


