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Obsah: 
 Ako si vyrobiť rozum  a vianočné ozdoby 

Rebríček vianočných piesní, filmov a kníh 

Naša tvorba 

Ako urobiť zo šťastných a veselých Vianoc udržateľné 

  

Úvodník 
Teším sa, teším sa, lebo sú 
Vianoce.                       

 
Teším sa, že môžem pozerať dookola svoje seriály, filmy, rozprávky, 

že môžem byť doma so svojimi blízkymi, že sa môžem  

naťahovať so súrodencami, že budem mať viac času na čítanie, na 

maľovanie, tvorenie.............a učenie  

Sú to drobnosti, ktorými môžeme zlepšiť svoj život, ale aj život ľudí 

vo svojom okolí. Myslím, že v tomto období to potrebujeme ešte 

viac ako kedykoľvek predtým. Byť na seba a svoje okolie dobrými. 

 Želám vám, aby sa vám to darilo a majte krásne dobré Vianoce! 

#MK 

 



 

Bla bla bla bla bla bla bala bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla 

bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla 

bla bal bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla  

bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla 

bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla 

bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla  bla bla NIJAK  

# dievčatá zo 6.A 

Potrebujeme: 

 krúžok z dreva (vŕtačku na vyvŕtanie 

dierky) 

 šnúrka ( na zavesenie) 

 fixky, farbičky 

# Šimon R., Daniel D. 6. A 



 

1. Brenda Lee  - Rocking around the christmas tree 

2. Bobby Helms – Jingle bells rock 

3. Mariah Carey – All  I want for Christmas is you 

4. Dominika Mirgová –Šťastné a veselé 

5. Sia – Snowman 

6. Wham – Last christmas 

7. Dean Martin – Let it snow! 

8. Michael Bublé – It´s begining to look a lot like christmas 

9. Andy Williams – It´s the most wonderful time of the year 

# Jarka T., Niki P. Dia C. 

 

 

Veci: 

pukance 

Kofola, džús 

3 D okuliare 

Film odporúčanie: 

Twilight sága 

# M 



 

 

Vianočné prázdniny je aj čas, kedy si môžeš pokojne vyložiť nohy so 

šálkou čaju v ruke a začítať sa do dobrej knihy alebo si pozrieť 

zaujímaný film. My sme pre vás pripravili rebríček kníh a filmov, 

ktoré si podľa nás nemôžeš nechať ujsť. 

FILMY 

1. After (kniha + film, ale v tomto poradí) 

2. Spiderman 

3. Na vlásku (Rapunzel)  

4. Elza 

5. Sám doma 

6. Avatar 

7. Adamsovci 

 

KNIHY 

1. After 

2. Dominik Dán ( čokoľvek) 

3. Grázlik Gabo 

4. Denník odvážneho bojka 

5. Mengeleho dievča 

 



                                                      žiaci 2.A 



Čarovný Mikuláš 

Mikuláš robí čáry – máry 

december je v kalendári. 

V čižmičke sú samé dary  

Cítime sa ako v raji. 

Sladkosti máme dosť. 

Môj pes dostal kosť. 

Nakúsal ju dosť. 

Môj brat dostal rolničky 

a mama soľničky. 

Spoločné tvorivé písanie: Martin B., Dano Ř., Dávid H., Aďo S., 

Simon K. 4.B 

Prišla zima 

Bol pekný deň. Vonku fúkal 

chladný vietor. Z neba začali 

padať vločky. Obloha bola 

celá biela. Vločka Eliška 

padala a padala ako vánok. 

Hanka a Danka sa išli 

sánkovať a v tom o chvíľu 

začalo snežiť. Hanka 

s Dankou sa veľmi radovali 

z toho, že vonku pekne 

sneží a že sa môžu sánkovať. 

A nakoniec išli domov, lebo 

začal fúkať zimný vietor.  

# Lianka Figurová, 4.B  



Snehuliak zachraňuje Vianoce  

Bol jeden snehuliak a mal veľa darčekov 

pre deti ako perníky, ozdoby a zvončeky. No nemal sneh a 

vločky ani zábavu. Zrazu začali padať vločky. „Tak, stromček 

už máme, gule už vešiame a zabávať sa ideme! Tak poďme 

deti!“ zvolal snehuliak. Hurá! A Vianoce mohli začať.  

# Natália Nováková, 3.A 

Kedy príde Mikuláš 

Kedy príde Mikuláš? 

Spýtal sa Tobiáš. 

Večer ide skoro spať,  

ráno v čižme sladkosti bude mať. 

V čižmách sladkosti mal, 

hneď si ich do dome poskrýval. 

Tobiáš bol závislí,  

zakázali mu sladkosti. 

Tobiáš reval ako pavián 

neskôr prišiel pán, 

ktorý plno sladkostí mal. 

Tobiáš  bol nadšený, že sladkosti 

mal, 

a hneď sa mu za to poďakovať. 

Pán sa usmial,  

že Tobiáš radosť mal. 

Tvorivé písanie: Ema B., Romi B. Zuzka N., 4.B 



1.Pozeráme sa do neho a vidíme sa.  

2. Musíme tam chodiť sa vzdelávať. 

3. Krstné meno Urbana. 

4. Jeden riadok básne. 

5. Vetráme ním triedu 

6. Predmet, ktorý sa týka počítačov. 

7. Diktáty a gramatika. 

8. Čo zapaľujeme na advent. 

9. Názov sídliska, kde sa nachádza naša škola 

10. Naša vlasť. 

11. Reklama: „Keď ju miluješ, nie je čo riešiť.“ 

12. Kde sú najdlhšie rady v našej škole? 

Kika 6.A 



Ako urobiť zo šťastných a veselých 

Vianoc udržateľné?  

Vianočné nákupy 
 
Menej je niekedy viac. Pustite uzdu svojej fantázii 
a skúste obdariť svojich blízkych vlastnoručne 
vyrobeným darčekom, ekologickou kozmetikou či 
zaujímavou knihou. Vhodnou alternatívou sú nehmotné 
darčeky v podobe zážitkov (vstupenka do divadla či 
fitness centra, jazykový kurz, wellness pobyt a pod.). 
Ak ste sa rozhodli pre hmotný darček, vyhnite sa kope 
drobností a kúpte skutočne užitočnú vec, ktorá bude mať 
dlhodobejšie využitie. 
 
 

Predvianočné nákupy a jedlo pri slávnostnom 
stole 
 
Odpad vzniká už pri nákupoch. Preto si ich vopred 
premyslite a urobte si zoznam. Vedeli ste, že skoro 50 % 
komunálneho odpadu tvorí bioodpad? Nakupujte preto 
len to, čo naozaj spotrebujete. Vyberajte si trvanlivejšie 
potraviny a dajte prednosť lokálnym výrobkom alebo 
bezobalovým potravinám. 
Na nákupy sa vyberte s vlastnou opakovane použiteľnou 
taškou a vreckami. Vyhnete sa tak nepotrebným obalom, 
ktoré sa po vybalení pečiva, ovocia či zeleniny stávajú 
okamžite odpadom. 

 
 
 
 



Vianočný stromček, ozdoby a osvetlenie 
 
Dajte prednosť prírodným materiálom, kúpte si živý 
stromček v kvetináči, alebo si naaranžujte vetvičky do 
vázy. Za uváženie stojí kúpa izbového ihličnanu, ktorý je 
celoročne krásny a práve na Vianoce mu môžete dať 
vianočný šat. Originálny a jedinečný stromček sa dá 
vyrobiť z konárov alebo z kníh, ktoré je možné spestriť 
ozdobami alebo osvetlením. 
Ozdoby a vianočné dekorácie si môžete vyrobiť 
z prírodných materiálov (drevo, ihličie, šišky, šípky, 
škorica, sušené ovocie a podobne), ktoré budú určite 
jedinečné a s vôňou prírody. Ideálnou a úspornou 
formou vianočného osvetlenia sú LED žiarovky, 
spotrebujú totiž oveľa menej energie a vydržia dlhšie 
oproti klasickým. Darček odporúčame zabaliť do 
recyklovaného papiera alebo papiera a tašiek z minulých 
Vianoc. 
Balenie darčekov nemusíte obmedziť len na papier, 
môžete skúsiť napríklad aj látku. 
 

Ako správne zatočiť s odpadom, ktorý 

vznikne počas Vianoc? 

 

Živý stromček 

 

Dekorovanie domácností živým vianočným stromčekom 
je tradíciou už od nepamäti. Jednou z nevýhod je však 
jeho trvácnosť. A ako sa ho zbaviť po Vianociach? 
Nechajte ho voľne položený pri stojiskách odpadových 
nádob (vedľa kontajnera). 



Väčšina miest zabezpečuje od januára 
zvoz stromčekov a postará sa o jeho 
recykláciu. Aj nábytkársky koncern IKEA 
každoročne zbiera vianočné stromčeky, 
ktoré využíva na biomasu. Vedeli ste, že 
z nich na Slovensku tento rok prvýkrát vyrobili nový 
nábytok? Aj použitý vianočný stromček môže mať príbeh 
so šťastným koncom. Nezabudnime ho zbaviť všetkých 
ozdôb. 
 

Papierové obaly z darčekov, papierové krabice, 
letáky, obaly z múky 
 
Takéto druhy odpadu patria do modrého kontajnera či 
vreca na papier, pokiaľ nie sú znečistené, mokré 
a mastné. Nezabudnite odpad pred vyhodením stlačiť. 

Plastové obaly z potravín, darčekov, kozmetiky, 
plastové fľaše, tégliky z jogurtov 

 
Všetky tieto obaly patria do žltého kontajnera alebo 
vreca určeného na plasty. Aj tu platí, že obaly je 
potrebné zošliapnuť a zmenšiť ich objem. Nesmú 
obsahovať zvyšky tekutín, jedla či kozmetiky. 
 

Zaváraninové poháre, sklenené 
črepy, fľaše 
 
Sklenené fľaše patria do zeleného 
kontajnera, prípadne vreca. Fľaše 
a obaly nie je nutné umývať, stačí len 
dôkladne odstrániť ich obsah. 
 

 
 



Žiarivky, batérie z hračiek či svetelných 
dekorácií 
 
Môžete ich odovzdať v obchodoch, kde sa tieto výrobky 
predávajú. Obyčajné žiarovky patria do zmesového 
odpadu. 

 
Svetlá a svetielka, pokazené domáce spotrebiče 
Zber elektroodpadu ponúkajú nielen zberné dvory či 
mobilné zbery, ale aj predajne elektrospotrebičov, ktoré 
prevezmú elektroodpad bezplatne. 
 

Zvyšky jedla 
Šupky z ovocia či zeleniny, škrupiny z vajec, vrecká 
z čaju a podobne patria do bioodpadu alebo sa dajú 
kompostovať v domácich kompostéroch. Pokazené 
potraviny alebo zvyšky vareného jedla či potraviny 
živočíšneho pôvodu treba vytriediť do kuchynského 
odpadu. 
 

Použitý kuchynský olej 
Olej sa dá odovzdať v uzatvorenej nádobe na niektorej 
z čerpacích staníc, v blízkosti niektorých supermarketov, 
prípadne na zbernom dvore. V niektorých obciach je 
možné nájsť kontajner na použitý olej priamo pri 
stojiskách triedeného zberu. 
 
 
 
 

Textil a obuv 
 
Oblečenie aj obuv môžete posunúť svojim známym, ktorí 
ich ešte využijú, darovať charite, odovzdať na zbernom 
dvore alebo vhodiť do kontajnerov určených na šatstvo. 



Staré alebo nepotrebné 
hračky 
 
Darujte niekomu, komu ešte 
urobia radosť.  
 
 
 
Čas vianočný je sviatkom rodiny. Spoločne sa tešíme 
z darčekov a prítomnosti tých, v ktorých spoločnosti je 
nám dobre. Nielen Vianoce, ale každý všedný deň môže 
byť malým sviatkom, ak aj prírode doprajeme to, čo jej 
prospieva. 
 

Vám praje redakčná rada časopisu Jenisej! 

Ďakujeme aj všetkým ostatným prispievateľom, 

ktorí sa podieľali na tomto vianočnom čísle 

vášho Jeniseja. 


