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Milí  Kamaráti,

Opäť k nám ako mávnutím čarovného prútika prišla zima.
K zime patrí aj očarujúci čas Vianoc.                                                

Ľudia sú milší a dobrosrdečnejší. Najviac sa však tešíme      
na deň, keď konečne postavíme stromček a ozdobíme ho 

nádhernými anjelikmi, svetielkami a sladkosťami.         
Prajem Vám, aby ste pod stromčekom našli všetko, čo ste si 

priali. Na dlhé zimné večery  Vám prinášame nové číslo 
vašej Prvosienky. 
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Letia sane dolu brehom
bielulinkým, bielym 

snehom.
A na saniach hopsasa.
Mikuláš sa natriasa.

Kričia naňho malé deti,
nech darčeky nevyvráti. 

Mikuláš na saniach
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Vianoce, to nie sú len tri dni, ale celý mesiac príprav          
na najkrajšie  sviatky v roku. Všetky tieto adventné dni 

nesú v sebe niečo magické a tajomné. 
ADVENT znamená v latinčine príchod.                         

Keďže Vianoce sú kresťanským sviatkom, advent 
predstavuje príchod Ježiška.  Advent bol zasvätený najmä 
rozjímaniu a pôstu. Zábavy a hry boli kedysi  zakázané, 
všetci sa sústreďovali na  modlitby a rôzne dobročinné 

akcie. Na Slovensku je však za vrchol Vianoc považovaný 
Štedrý deň, teda 24. december, ako predvečer samotnej 
slávnosti. S Vianocami sa spájajú najrôznejšie tradície,     

ku ktorým sa radí vianočný stromček, jasličky, vianočné 
darčeky, ktoré nosí Ježiško, či vianočné cukrovinky.
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Iba raz v roku
sa zastaví čas,

anjelik vianočný
priletí zas.

Cililing – cililing,
zvončeky cinkajú

o krásnych Vianociach
anjeli spievajú.

Jana Belašičová
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SANE
Vraj keď ľuďom v srdiečku,

dobro pristane,
vytvorí to na oblohe dráhu pre sane.

Potom počuť dupot sobov,
roľničky a spev,

pred tým zvukom
vždy sa skryje každé zlo a hnev.
Na sánkach je dedko s bradou,

čo má tučné líčka,
keď chodieva k dobrým ľuďom,              

vždy si dá z perníčka. 
Na oplátku nechá darček, tým čo dobrí 

boli, a požehná chutným jedlom
preplnené stoly. 
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Vianočné hádanky

Žmurká na mňa veselo,
svieti trochu nesmelo.

Zdá sa že má knôtik malý,
iba taký jej vraj dali. 

Pozrite sa! Fíha – fíha!
V stojane sa hore dvíha.
Oblečený v leskom šate,
ozdoby má na kabáte.

Bim-bam, bim-bam, zvoní zas,
zazvoní vždy v pravý čas.

Bim-bam, bim-bam, zvoní znovu,
srdiečko má celé z kovu.

/ stromček, sviečka, zvonček/ 5



ARIELKA A ZVONČEK

Arielka si všimla, že na zemi čosi leží. Drgla 
labkou do neznámej veci.                                                             

– Ciling, - ozvalo sa do ticha.
- Jaj, veď je to zvonček! Dokonca vianočný.
- Ja ťa vidím, povedala vrana, ktorá sedela      

na konári.
- Aj ja ťa vidím, povedala Arielka. Vzala 

zvonček a pobrala sa k plotu.
- Čo chceš spraviť s tým zvončekom? – zvolala 

prísne vrana. – Páči sa mi. Nechám si ho. 
Zahrabem ho hlboko do zeme, aby ho nikto 

nenašiel, - vysvetlila vrane Arielka.
- Nemôžeš zahrabať vianočný zvonček, -

mračila sa vrana. – Bez cinkania vianočného 
zvončeka sa nikto nedozvie, že sú Vianoce. 

Neboj sa, vrana, každý sa včas dozvie                 
o Vianociach. Prezradí ich vôňa medovníčkov 

a stromčekov. Na Vianoce všetko svieti, všetko 
sa ligoce a ľudia sú akísi lepší.

Také sú predsa Vianoce! 
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Poviem ti vtip...

Janko kričí z izbičky:
- Mami, horí vianočný stromček!

- Hovorí sa, že stromček svieti, - napomína ho mama.
- Mami! Mami! Aj záclony už svietia!

Mikuláš sa pýta pomocníka:
- Koľko máme hračiek?

- Žiadne!
- A počítal sa ich vôbec?

- Áno, dvakrát.

Minulý rok som dostal pod                                      
stromček bicykel, knihy, loptu, ale najväčšiu

radosť mi urobili lyže.
- Prečo lyže?

- Pretože som vďaka nim mal o tri týždne dlhšie 
prázdniny...

- Čo urobí žirafa na Nový rok, 
keď sa jej pozrieš do očí?

-???
- Zhodí ťa z rebríka...
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Ako tancuje stromček

Na Vianoce každý domček
má v izbičke malý stromček.

Je to náš zelený hosť.
Poď tancovať pre radosť!

On tancuje, ale iba trošičku,
lebo má len jednu 

nožičku.
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Tam rástla krásna jedlička,
kde šumel hustý háj,

či kvitol kvet, či padal sneh, 
vždy bola zelená. 

Zaspievajme si

Jej metelica nôtila,
do sníčkov častokrát

a mráz ju snehom ukrúcal,
by nezamrzla snáď.

A zajko Bojko ušatý
si skákal rád pod ňou

a kde-tu zlostný sivý vlk
si mihol čistinou.
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RECEPTÁR

Kokosové stromčeky

Na cesto potrebuješ:                                                 
citrónovú kôru z jedného dobre umytého citróna
150 g hladkej múky
100 g strúhaného kokosu
100 g masla izbovej teploty
1 vajce
100 g práškového cukru                                                              
Na zdobenie:
šťava z jedného citróna
150 g práškového cukru
50 g strúhaného kokosu
potravinárske farbivo zelené.                                               
Postup: 

Vo veľkej mise zmiešame citrónovú kôru, hladkú múku, 
strúhaný kokos, maslo izbovej teploty, vajcia a práškový 
cukor. Plech na pečenie vyložíme papierom na pečenie   
a pripravíme si dosku na vaľkanie cesta, valček 
a vykrajovátko v tvare stromčeka. Vykrajovátkom
vykrajujeme stromčeky, ktoré vedľa seba poukladáme 
na pripravený plech s papierom na pečenie.                                                                 
Plech s cukrovinkami dáme piecť do rúry vyhriatej na 
180 stupňov Celzia asi na 10 minút.
Medzitým si strúhaný kokos zafarbíme potravinárskym 
farbivom na zeleno. Šťavu z citróna zmiešame v miske      
s práškovým cukrom, vznikne nám lesklá poleva.
Upečené vychladnuté stromčeky potrieme polevou         
a posypeme bielym aj zeleným kokosom.
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Čo sa deje v JANUÁRI

Je studená  zima  a tam, kde napadne sneh môžeme 
si postaviť snehuliaka. Sú však  kvety, ktoré kvitnú     

aj v tomto mrazivom období, napríklad krásna  
fialová čemerica.

V zimnom období to majú zvieratá ťažké.                              
S chladným počasím a nedostatkom potravy                           

sa  vyrovnávajú každé po svojom.                                       
Musia nájsť pokrm, lebo by inak uhynuli.

Končí sa prvý polrok školského roka. Dostaneme 
vysvedčenie. Nech to už dopadne akokoľvek, 

srdečne vám blahoželáme. 
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Vianočný počítač

Spočítajte celú noc, koľko dní je do Vianoc, koľko spadne 
snežných hviezd, koľko ľudí príde z ciest,

koľko zaznie pekných slov, 
koľko treba darčekov, koľko ozdôb, jabĺk, fíg,

medu, aby medovník  dobrý bol a všetkým dosť,
pre úsmev a pre radosť.

Spočítajte celú noc, koľko chvíľ je do Vianoc,
koľko ráz má vzlietnuť vták, 

koľko staníc  prejde vlak,
koľko skokov skočí Brok,

kým spleť lesklých retiazok na vianočnom stromčeku
bude v každom domčeku.

Počíta a počíta – je to práca zložitá.

Pavol Štefánik  

Zimné pranostiky

Na NOVÝ ROK blato, na VEĽKÚ NOC sneh.

Aký január, taký máj.

Na NOVÝ ROK o slepačí krok, na TRI KRÁLE       
o krok dále.

Rastie deň, rastie zima.
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Kto chce vedieť viac... 

Zima už je tu. A s ňou prišli aj mrazy a sneh.
Trblietavé snehové vločky by v pravej zime 
rozhodne chýbať nemali, ale napadlo vás 

niekedy pozrieť ich poriadne zblízka?
Vyskúšajte to! No nenájdete dve rovnaké, aj 

keby vydržali tak dlho, aby ste ich mohli 
prezrieť všetky. Snehová vločka je zložená        

z malinkých čiastočiek vody, ktorým sa hovorí 
molekuly. Každá vločka sa zamŕza od 

vonkajšieho okraja smerom dovnútra.                    
Na každú vločku trochu inak pôsobí vietor         

a mráz a preto vznikajú miliardy kombinácií 
krásnych vzorov. A keby sa vám niekedy zdalo, 

že ste dve rovnaké našli, verte, že pod 
mikroskopom by ste zistili, že sa odlišujú.   
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Nájdi na obrázku toľko      

vianočných gúľ, koľko 

ich udáva číslo pod obrázkom.
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Pospájaj po sebe nasledujúce čísla.
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Pospájaj po sebe nasledujúce čísla.



Bludisko
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Nájdi 10 rozdielov medzi obrázkami
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Nájdi 10 rozdielov medzi obrázkami

19



20

Omaľovánky
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Vianočná nálada na domy sadá,
šťastie a lásku do sŕdc           

nám vkladá.
Nech Vás vždy sprevádza

v každom kroku,                                               
cez krásne Vianoce

a v novom roku.


