


Milí kamaráti, 
 

ani sme sa nenazdali a už je zima za dverami 

a s ňou k Vám prichádza i ďalšie číslo Vašej Prvosienky. 
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Prajem Vám príjemne strávené chvíle pri jej čítaní. 
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Aktivity našej školy 
 

Majstrovstvá SR vo vyslobodzovaní 

zranených osôb 

z havarovaných vozidiel 

 

 
 

 

Polepetko 

 

 

 
 
 

   Beseda 

    „Poznaj svoje mesto“ 

 

 

 

 

  Beseda 

   „20. október – Svetový deň    

osteoporózy“ 

 

 

 

 

Atletický štvorboj 
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http://www.szsinke.sk/?str=1035


Beseda 

„Zdravý životný štýl“ 

 

Projekt 

„Hovorme o jedle“ 

 

Svetový deň ochrany zvierat  

 

 

 

 

 

  

Októberfest 

 

 

 

 

 

O Troch grošoch  

 

Viac sa o všetkých akciách 

školy dozviete 

na web stránke našej školy: 

http://www.szsinke.sk/ 
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Téma: 

Veď aj ja som 

záchranár 

Výtvarná súťaž  „Ochranárik  čísla tiesňového volania 112“ 

 

Galéria 
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Výtvarná súťaž  „Najkrajší sen“ 
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Už k nám prišla zima  

Už k nám prišla zima, zima, zimička, 

celý svet je ako veľká chladnička. 

Je v nej biely sniežik, je v nej pravý ľad. 

Keď k nám príde zima, každý z nás je rád. 

Keď sa biely sniežik sypať začína, 

celý svet je ako veľká zmrzlina. 

Slnko si ju líže zo stromov a striech... 

To je ale krása, keď sa sype sneh!  

Padá sniežik, padá  

Padá sniežik padá, do našeho dvora, 

pod perinu bielu ukryla sa hora. 

Padá sniežik padá, biely mäkký sneh, 

poďme rýchlo deti na najbližší breh. 

Vytiahnime lyže, vytiahnime sane,  

už sú plné peria záhrady                           

i stráne.                                                                

Biele vločky snehu krúžia sem 

 a tam, radujme sa deti 

 zima prišla k nám. 

Padaj, sniežik... 

Padaj, sniežik, padaj 

nech ťa máme veľa, 

nech sa pretekáme 

s vetrom ako strela. 

Padaj, sniežik, padaj, 

na lúky a stráne, 

pretože my s tebou 

veľké plány máme. 

ZIMA 
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Tešíme sa 
 na Vianoce 
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 Vianoce 
                          na Slovensku  

 
Tieto najväčšie a najkrajšie kresťanské sviatky v roku sa slávia v mnohých krajinách po celom 

svete. Ľudové zvyky a tradície, ktoré sú s nimi spojené, sa líšia od národa k národu a sú veľmi 

rozmanité.  

Na Slovensku sa na Vianoce, sviatky narodenia Ježiša Krista, pripravujeme už štyri týždne 

dopredu. Počas tohto obdobia nazývaného Advent, ktoré nám v sebe nesie posolstvo očakávania 

príchodu malého Ježiška, ľudia chodia do kostola, kupujú či pripravujú darčeky pre svojich 

blízkych, ozdobujú si svoje príbytky dekoráciami. Svoje nezastupiteľné miesto má adventný veniec, 

väčšinou z čečiny, ktorý je ozdobený štyrmi sviecami zodpovedajúcimi počtu adventných nedieľ. 

Umocňuje vianočnú atmosféru v období pred Štedrým dňom, či už je umiestnený v byte na stole 

alebo zavesený na dverách. Je znamením nádeje a holdom tomu, ktorý prichádza.  

U detí je veľmi obľúbený adventný kalendár, ktorý prináša radosť a iskričky v očkách každý deň   

od 1. decembra, kedy si otvoria prvé okienko a nájdu v ňom nejakú tú dobrôtku.  

Sviatok sv. Mikuláša (6. decembra) majú radi najmä deti, ktoré počítajú dni a noci, kedy od neho 

do svojich vyleštených čižmičiek dostanú množstvo sladkých darčekov. Tie si však musia pripraviť 

už v podvečer predchádzajúceho dňa a dať si ich vyčistené do obloka, aby si v nich ráno našli 

očakávané dobroty či iné milé prekvapenie. U nás je Mikuláš známy ako bielovlasý deduško          

s veľkou bradou v červenom kabáte a zvykne chodiť spolu s anjelom a čertom, ktorí mu pomáhajú 

rozdávať darčeky či „čertovské“ odmeny. 

13. december je ďalším zaujímavým dňom v predvianočnom období. Sviatok Lucie patrí do série 

tzv. stridžích dní, ktoré predchádzajú Vianociam. Trvali od Kataríny (25. novembra) do Tomáša 

(21. decembra). Viazali sa tiež na Ondreja (30. novembra), Barboru (4. decembra), Mikuláša       

(6. decembra) a Luciu (13. decembra). Ľudia verili, že v tento deň môžu strigy aj uvidieť. Podľa 

najznámejšej ľúbostnej veštby si na Luciu dievčatá pripravili trinásť lístočkov. Na dvanásť z nich 

napísali rôzne mužské mená, pričom posledný trinásty zostal prázdny. Lístočky poskrúcali             

a postupne, počas nasledujúcich dní ich po jednom zničili (pálili). Predposledný lístok spálili          

na Štedrý deň ráno, a posledný otvorili večer. Meno, ktoré na ňom bolo napísané, malo byť menom 

budúceho manžela. Ak zostal posledný lístok prázdny, budúci rok sa dievčina ešte vydať nemala.  

24. decembra, na Štedrý deň, na Slovensku začíname sláviť Vianoce. Najväčším sviatkom Vianoc 

je 1. sviatok vianočný (25. decembra) – deň Kristovho narodenia. Na Štedrý deň sa zvykne držať 

pôst, ktorý končí východom prvej hviezdy.  Kým deti chystajú vianočný stromček, gazdinky pečú, 

varia a chystajú rôzne dobroty na štedrovečerný stôl. Medovníčky či iné koláče majú už napečené 

niekoľko dní dopredu. Jedlá, ktoré sa podávajú sa líšia podľa zvykov a tradícií v rôznych regiónoch 

Slovenska. Spravidla však na bohato prestretom štedrovečernom stole nesmie chýbať chlieb, 

cesnak, med, oblátky, kapustnica, ryba, zemiakový šalát, opekance (pupáky, bobaľky), koláče, 

ovocie. Po večeri sa spievajú koledy, rozbaľujú vianočné darčeky. Mnoho ľudí sa zúčastňuje 

polnočnej omše, aby oslávili narodenie Ježiša Krista a zaspievali si najkrajšiu vianočnú pieseň 

„Tichá noc, svätá noc“. 25. decembra a 26. decembra rodiny často zostávajú spolu, idú do kostola 

alebo navštevujú svojich príbuzných a priateľov.  
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  Zaspievajme si 
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VianoČné básniČky  
Vianoce sú, keď sme spolu, 

keď rodina sadá k stolu. 

Mamka, ocko, detičky, 

dedkovia a babičky. 

Vianoce sú od Ježiška, 

dal nam lásku do balička. 

Bolo jej dosť, dostal každý, 

rozdelil ju raz a navždy. 

Medzi ľudí, kvietočky, 

zvieratká aj včeličky. 

Kúsok lásky zo srdiečka, 

ukry aj ty do balíčka. 

Máme stromček zelený, 

máme stromček z lesa. 

Bambuľkami pokrytý, 

celý ligoce sa. 

Veselo je pod stromčekom, 

všetko žiari, ligoce sa. 

zasa prišli, zasa sú tu, 

naše Vianoce. 

Zvoní, zvoní zvonček malý. 

Vianoce sú pred dverami 

rozvoniava celý dom 

vianočný je plný stôl. 

A keď sa sviečočka slávnostne zapáli 

nie v jedných očičkách iskrička zažiari. 

Iskrička radosti po líčku sa zgúľa, 

mamičkine rúčky nežne  

ma pritúlia. 

Idú, idú Vianoce, celý svet sa ligoce.  

Poďme spolu na ľad, budeme sa váľať.  

Keď sa pováľame, darčeky si dáme.  

Zacingajú zvončeky, rozvonia sa ovocie,  

idú, idú Vianoce.  

 

Na Vianoce, deti, však, 

všeličo je naopak: 

jedle rastú po izbách, 

vtáčik nemá z mačky 

strach, 

muchotrávky - pestré hlávky 

kolíšu sa na vetvách. 

Zlatá reťaz nerinčí, 

rybka pláva v ihličí, 

hviezdička sa vo dne jagá 

krajšie ako za noci. 
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Ingrediencie 

50 g čokolády na varenie 

125 ml mlieka 

125 ml smotany na varenie 

1 štipku škorice   

1 balíček vanilínového cukru                                                   

trochu  mliečnej čokolády na ozdobenie 

 

Postup 

1.Mlieko a smotanu nalejeme do hrnca, pridáme čokoládu 

nalámanú na kúsky a pomaly zahrievame, kým sa čokoláda 

nerozpustí. Ochutíme štipkou škorice, pridáme vanilínový cukor   

a necháme prejsť varom. 

 

2.Stiahneme z ohňa a našľaháme metličkou. Nakoniec ozdobíme 

nastrúhanou mliečnou čokoládou. 

Receptár 

Horúca čokoláda 

Počas studených zimných dní 

určite zahreje. Môžete si na nej 

pochutiť aj na Štedrý večer. 
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VianoČná dielniČka 
Pichľavá guľa z viečok od jogurtov 

Potrebujeme: 

 viečka od jogurtov, nožnice, zastrúhanú 

 ceruzku, ihlu, niť, 

- z viečka odstrihneme nepotrebnú  

  "špičku" aby nám ostal pekný kruh, 

- každé koliesko nastrihneme cca 7 mm 

  od kraja - stred musí zostať neprestrihnutý, prestrihneme 8 krát, 

  koliesko bude mať  8 dielikov, 

- pomocou ceruzky stočíme každý dielik do pichľavého špica, 

  farebnou stranou dovnútra, aby guľa bola zvonka strieborná, 

- pripravíme si ihlu s niťou na navliekanie, 

- prvých 8 kúskov navliekame farebnou stranou nahor a ďalších 

  8 kúskov zase farebnou stranou nadol, 

- jemným tlakom prstov všetkých 16 kúskov posúvame po nitke 

  a tvarujeme guľu, 

  Kto chce menšiu guľu, môže použiť menší počet špicatých kúskov. 

Na výrobu môžeme použiť aj stanioly od čokolád. 
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Hlavolamy 

  Pospájaj za sebou nasledujúce čísla a obrázok si vyfarbi. 
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                1-          2 -          3 -          4 -         5 -           6 -     

Vymaľuj obrázok farbami podľa príslušných čísel. 
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Veselé a šŤastné, 
radostné a krásne, 

príjemné a milé 
vianoČné chvíle 

a šŤastný nový rok 
2019 

Vám VšeTkým  
           praje            
Vaša Prvosienka 
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