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Čo to padá, čo to letí,
Zima prišla - radosť detí,
Lyže, sane, snehuliak,
Stromček, darček, je to tak!
Stromček sa nám ligoce,
Už tu máme Vianoce!
Darčeky, smiech, radosť veľká,
Želám šťastie, lásku do vienka...
( Sabinka Košíková, 5.A)

Vianoce
Keď je večer sviatočný,

A na zemi hračiek hŕba,

rada snívam krásne sny.

vidím vlak, loď, bábu Kuba!

V kúte stojí krásna dáma,

Je to krása, nádhera,

sviečkami je obsypaná.

čo sa na mňa pozerá!

Hviezdička je veselá,

Otvoriť hneď očká chcem,

anjelik sa usmieva…

nech to nie je iba sen!
Laura Borošová, 3. A

Snehuliak

Postavil som snehuliaka,
zľakla sa ho naša Kata.
Kata, veď sa neľakaj,
mrkvu mu nad ústa daj!
Kristína Matúšková, 3. A

Katarína Košíková, 3. A

Kristína Matúšková, 3. A

ZIMA
Laura Borošová, 3. A

Sofia Kováčová, 3. A

Dorina Balgová, 3. A

Katarína Pajerová, 3. A

Moje mačiatko

Žlto-biely kožuštek má,

Rado sa hrá, pobehuje,

je to moje mačiatko.

na slniečku vyhrieva.

Keď ho hladkám,

Keď zacíti vôňu mlieka,

pritúli sa ako malé bábätko.

hneď pri miske vystáva.

Ale keď sa večer stmieva,
očká sa mu rozžiaria,
lebo myšky neposedné
bude chytať do rána.
Monika Szabová, 3. A

Malý čert a psíček

Rasťo, malý čertík,
ťahá psa za chvostík.
Nechaj, Rasťo, psíka!
Ten, kto trápi,
ten nech pyká.
Liana Lichvárová, 4. A

Naša malá mačka,

Ide baba do lesa,

milá ako hračka.

vŕzgajú jej kolesá.

Každý deň sa hráva

Vrz, vrz, vrz,

a v sene vyspáva.

schovaj tento prst.

Ľuboš Bariak, 4. A

Sofia Kováčová, 3. A

Na dvore mňaučí mačka,

Videl som ja myš,

v potoku si pláva kačka.

kožuch mala ako plyš.
Marek Kalmár, 4. A

Lezie na strom Lacko,

V lese bol pes,

Vo vode bola kačka,

pekne ako macko.

chytili ho dnes.

chytila ju mačka.
Dávid Martin, 4. A

Náš veľký pes Belo,

Môj kamarát Fero

behá okolo búdy veselo.

má nové pero.
Dávid Ubrankovič, 4. A

Biele Vianoce

V izbičke za oknom niečo sa chystá,
stromček už svieti, radosť je istá.
Do tichej noci vtáčiky spievajú,
pokojné Vianoce tak svetu želajú.
Kristína Nászaliová, 4. A

Vianočný čas
Zas je tu čas vianočný,
každý čaká na dar skutočný.
Mikuláš či Santa Claus,
čo prinesieš tentoraz?
Sofia Vlkolenská, 4. A

Vianoce

Vianoce sa ligocú,
Deti sa radujú,
hostia prichádzajú,
vtáčiky štebocú.
Bernadeta Pástorová, 4. A

Takto píšu naši malí prváci

Diana Toldyová, 1. A

Tereza Maulíková, 1. A

Japonček je plemeno odvodené od pekingského palácového psa. Do
Japonska sa dostal v roku 732 n.l. Je dosť podobný tibetskému španielovi. Tak,
ako ostatné plemená s plochou tvárou, máva srdcové záchvaty a problémy
s dýchaním. Napriek tomu je, tento na pohľad krehký psík, bystrý, pohyblivý
nezávislý a vcelku odolný.
V Japonsku tieto psíky chovali vznešené dámy, údajne dokonca v Európe
a Amerike boli po dlhý čas spoločníkmi boháčov.
Prví činovia sa do Európy dostali v roku 1853, ale chov sa dlho nedaril. Kvalitné
psíky sa podarilo odchovať až v 20. storočí.
Gabika Chuťková, 3. A

Výtvarné práce prvákov a druhákov

Lea Tóthová, 1. A

Diana Toldyová, 1. A

Emily Balgová 2. A – miska s ovocím, Chris Ďôrď 2. A – mikulášska čižma,
Alex Kováč 2. A – jesenný list, Veronika Pásztorová 2. A – veselá tekvica,
Richard Fónody 2. A – ilustrácia rozprávky

Deň úcty starých rodičov
V jeden popoludňajší deň sa uskutočnil program pre starých rodičov.
V besiedke vystupovali žiaci 1.-6.ročníka našej školy, k atmosfére
prispeli aj dve žiačky deviateho ročníka dojímavým príbehom. Diváci
boli ohromení programom, ktorý im pripravili vnuci a vnučky. Na našej
školy je to už tradícia. S láskou a úctou vyjadrujeme vďaku tým, ktorí
si to najviac zaslúžia. Spevom, tancom a básňami - za každý šedivý
vlas, teplé srdce, láskavé ruky, ktoré hladia naše hlávky každý deň.
Vlastnoručne vyrobené darčeky si odnášali naše babky a dedkovia so
slzami v očiach. Bol to naozaj veľmi pekný deň.
Sabinka Košíková a Erika Toldyová, 5.ročník

Náučným chodníkom po stopách „Stromov
čebovských lesov“

Aj keď vonku zavládlo sychravé počasie, nás to neodrádza od
prechádzok a pobytu v prírode. Veľmi sme sa potešili, keď nám
učitelia pripravili skvelý turistický zážitok a pod vedením Ing.
Ladislava Bakaia, ktorý dôverne pozná okolitú prírodu, sme sa vydali
na pešiu túru po krásnych

čebovských

chotároch. Boli

sme

oboznámení so stromami rastúcimi v okolitej prírode. Veľmi pozorne
sme počúvali, ako sa dajú rozoznávať stromy podľa tvaru lístia,
kmeňa, aké vlastnosti má daná drevina, prečo je dôležitá z hľadiska
ekosystému. Nás, žiakov najviac zaujal dub, ktorý mal približne 250
rokov. Počas krátkej prestávky sme mohli pozorovať diviaka, ktorý si
hľadal potravu. Z cvičenia v prírode sme sa vracali s novými
vedomosťami. Tieto vedomosti využijem určite aj na hodinách
biológie. (Ronald Gemer, 5.ročník)

Padá sniežik padá,

Už je zima, zimička,

Lyžujem sa rád.

Zamrzli mi aj líčka,

Jedna lyža, druhá lyža.

Napadol nám hebký
sniežik,

Sneh je biely ako ryža,

na celý briežik.

Zima ide zďaleka, mama pečie, vypeká.
Medovníky, koláče, čo si kto rozkáže.
Jedna vločka, druhá vločka,

Teta zima žmúri očká,
Tešíme sa snehu, ľadu,
Všetku je tu pre našu parádu.

Beriem sánky, beriem
lyže
Dolu brehom sa
to kĺže.
Po dlhej
sánkovačka prídem domov,
mama žasne...
ja som mokrá, sánky tiež
treba sa mi rýchlo prezliecť

Dnes je koniec sánkovačky, zajtra
začnú guľovačky....

Kde cengajú, tam aj _ _ _ _ _ _

Možnosti

Kde _ _ _ _ _, tam i triesok
Kde sa dvaja bijú, tretí _ _ _ _ _ _ _

zvonia

Kto hľadá, _ _ _ _ _
Kto má zdravie, má _ _ _ _ _ _

človekom
všetko

Ak chceš spať sladko_ _ _ _ _ _ _
drevo
zvíťazí
večeraj krátko
nájde
1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1. Najznámejší cyklista Slovenska

2. _ _ _ _ _ _ _ _

2. Najznámejšia slovenská kapela

3. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3. Predseda vlády SR

4. _ _ _ _ _ _ _
5. _ _ _ _ _ _
6. _ _ _ _ _ _ _ _ _
7. _ _ _ _
8. _ _ _ _ _ _

4. Populárny televízny seriál TV JOJ
5. Modná značka
6. Zimný šport
7. Uzákonil spisovnú slovenčinu
8. Značka auta

(Subaru, Peter Sagan, Panelák, lyžovanie, Štúr, Robert Fico, IMT Smile,Armani)

Dobrá studňa v suchu vodu dáva, dobrý priateľ v núdzi sa poznáva.
Čoho sa človek najviac odrieka, toho sa najskôr dopustí.
Kto chce pokojne na svete žiť, musí v jednej ruke oheň a v druhej
vodu nosiť.
Dopredku sa nepchaj, nazadku nezaostávaj, prostriedku sa drž.
Cudzie vidíš pod horou a svoje nevidíš pod nohou.
Dobre tomu, kto má priateľov; beda tomu, kto ich potrebuje.

Vtipy
- Viete, čo majú všetky krajiny a Slovensko nemá a ani nebude mať?
.....generálneho prokurátora.

- Blondínka a brunetka vypadnú z lietadla. Ktorá dopadne prvá?
... brunetka, pretože blondínka sa musí pýtať na cestu.

- Čo urobíš, keď si vo vesmíre a ťahá ťa ku Slnku a ty chceš ísť domov?
... zobudíš sa zo sna.

Lukáš Václavik

Zimná príroda je krásna , bielučký sneh pokrýva celučičkú krajinu. Príroda odpočíva ,
čaká na teplé prebudenie .Zimné dni sú ako z rozprávky ,vyvolávajú pocit slobody a hladia
dušu, lákajú k snívaniu. Holé stromy ticho stoja a pozerajú sa na vzdialený obzor.
Čistučký sneh prikrýva krajinu a vytvára plytké záveje. Tiché tiene sa plazia
zasnežených pláňach a kreslia obrazce. Snehobiela obloha sa pokojne díva na krajinu.
Pokorne pohládza stromy a lúky ,mrazivo dýcha na zem a dotýka sa vzdialeného obzoru.
Lenivé mraky sa gúľajú po oblohe a prevaľujú sa z boka na bok.
Nesmelé slnko preplieta lúče pomedzi konáre a jagavo žiari nad stromami. Čierny
les stráži krajinu, stojí smelo na stráži a nehýbe sa. Všetci čakáme na sviatky pokoja, nehy
a lásky.
Z neba sa začínajú vznášať biele snehové vločky. Padajú čoraz rýchlejšie, zdá sa
,že Perinbabe sa roztrhlo vrece. Deti šantia , kričia, dávajú na známosť , že zima je to
najkrajšie ročné obdobie.
Denis Koštial
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