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 Opäť tu máme  nádhernú zimu,  predvia-
nočný čas, a s týmto obdobím opäť prichádza 
nové číslo nášho časopisu Železnička.  
 Tak, ako po  minulé čísla, aj teraz priná-
šame mnoho článkov, informácii o novinkách v 
škole, naše úspechy, ale aj Vaše  žiacke práce a 
príspevky. 
 Na príprave tohto čísla ma potešila spolu-
práca nielen s kolegami, ale aj s Vami naši žiaci, 
ktorí ste prispeli do časopisu a podieľali sa na 
jeho tvorbe. Moje poďakovanie patrí v neposled-
nom rade aj Patrikovi Macangovi za novú grafic-
kú stránku nášho časopisu. 
 Dúfam, že si každý príde na svoje a zaži-
je pár pekných chvíľ pri jeho čítaní. 
 
                   
                                Mgr. Ľubica Vaňková 

Zapoj sa! 
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 Som veľmi vďačná a  šťastná, že sa náš časopis dostáva k vám práve 
v tomto krásnom čase, čase Vianoc. 
 V  rýchlom behu dní nášho uponáhľaného sveta prichádza ich  čas. Čas vý-
nimočný, čas priam zázračný. Vchádza do našich príbytkov so všetkým, s čím si 
spájame najkrajšie sviatky roka. 
 Je to čas, keď sa môžeme na chvíľu pristaviť, zaspomínať si na krásne pre-
žité chvíle, zamyslieť sa nad ich čarom a atmosférou. 
 K Vianociam neodmysliteľne patria aj čarovné pocity, ktoré sa nedajú ni-
čím nahradiť, na ne sa tešíme všetci. V tento čas si viac ako inokedy uvedomíme, 
že napriek dospelosti v každom z nás drieme kúsok malého dieťaťa, ktoré netrpez-
livo čaká na to kúzlo Vianoc.  
 Je to čas očakávania, čas rozprávok, blízkosti rodičov, dobrôt a darčekov. 
Darujme našim deťom všetko čo môžeme – hlavne však lásku a pocit domova. 
Vianočné sviatky plné láskavosti, porozumenia, spokojnosti a srdečnosti máme 
zafixované všetci a radi toto posolstvo odovzdáme zase našim deťom. Nech čistá 
krása a úprimnosť sprevádzajúca vianočné sviatky pretrvá aj v ďalších generá-
ciách. Lebo človek nepotrebuje k životu len najnovšie výdobytky vedy a  technic-
kého pokroku, ale ukazuje sa, že najviac potrebuje práve lásku, dobrotivosť, po-
chopenie a vľúdnosť. Dôležitý je pocit, že máme v  blízkosti seba spriazneného 
človeka, ktorý nám rozumie, vie a chce nám pomôcť. 
 V čase príprav na Vianoce je každý z nás akýsi trochu milší, lepší, hľadáme 
vhodné darčeky, nakupujeme, zdobíme vianočný stromček, upratujeme. Náš do-
mov je preplnený ihličím, vôňou medovníkov – toto všetko neodmysliteľne patrí 
k príprave Vianoc. 
  Pripravme sa teda na krásne sviatky spoločne a vychutnajme si ich. Uvidíte 
– prídu ticho a nenápadne. V dušiach sa nám rozhostí krásny pocit, na stole bude 
voňať kapor, či iné dobroty a Štedrý večer zanechá v srdciach stopy pohody, ra-
dosti a lásky. Spomeňme si v ten večer na všetkých, ktorých máme radi, ktorí sú 
okolo nás, na tých, ktorí by chceli byť okolo nás a aj na tých, ktorí už bohužiaľ ne-
môžu byť s nami. Každý má miesto v našom srdci a Vianoce sú čas, kedy otvára-
me svoje srdcia a prijímame a rozdávame šťastie, úsmev a lásku v kruhu najbliž-
ších. Lebo najväčším a najkrajším darom je láska, šťastie, spokojnosť a pokora. 
Darujme tieto dary všetkým, ktorých máme radi. 
 Milí kolegovia, rodičia i žiaci, zaželajme si  spoločne, nech všetko to dobré 
a krásne, čo počas Vianoc zažijeme, tak skoro nevyprchá z našich sŕdc, životov a z 
nášho každodenného správania sa jeden k druhému. Nech ten krásny vianočný čas 
trvá čo najdlhšie. Nech pod stromčekom každý z nás nájde niečo krásne pre seba, 
čo mu dušu zahojí a srdce poteší.  
 Pre nás bude najväčším darom spokojný úsmev a radosť našich detí, spo-
kojnosť našich rodičov. 
 Všetkým žiakom, rodičom, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom 
našej školy želáme  príjemné sviatky, šťastie v duši, pokoj, lásku a pevné zdravie. 
 
           Mgr. Andrea Macháčová 
       riaditeľka školy 
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 Prázdniny ubehli ako voda a žiaci s novými, za-
ujímavými zážitkami netrpezlivo čakali na otvo-
renie nového školského roka 2017/2018.  
 
     Posledný augustový týždeň panie učiteľky 
prichystali pre žiakov krásne triedy a hlavne pre 
žiakov prvých ročníkov. Snažili sa čo najkrajšie, 
najpútavejšie vyzdobiť nástenky, lavice, chodby 
a ostatné miestnosti školy. No a 4.9.2017 prišiel 
deň „D“, kedy sa škola a triedy otvorili všetkým 
učenia chtivým žiakom.  
 
     Nástup sa uskutočnil na školskom 
dvore, kde mala pani riaditeľka prího-
vor. Srdečne privítala žiakov aj nových 
prváčikov a ich rodičov. Školský rok k 
nám prišiel zahájiť aj starosta Vrakune 
Martin Kuruc a pani Zuzana Schwartzo-
vá. Hneď po prvom týždni sa prváčiko-
via výborne adaptovali, spoznali prie-
story školy, nových spolužiakov a krás-
ne sa sústredili na to, čo im pani učiteľ-
ka vysvetľovala.  
 
     Všetkým žiakom želáme, nech tou 
správnou nohou vstúpia do nového škol-
ského roka a nech každý deň v škole im 
prináša len radosť a pohodu.  

                                              Mgr. Ivona Kissová 
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V septembri sa konal Európsky týždeň športu, s cieľom podporovať pohyb a šport na 
všetkých úrovniach.  Aj naša škola sa opäť zapojila do tejto celoškolskej súťaže Európsky 
týždeň športu na školách bratislavského kraja.  Žiaci 1. až 9. ročníka bežali 1 kolo na na-
šej atletickej dráhe , to je 200 m. Celkovo odbehlo 575 žiakov 575 kôl, čo znamená ,že celá 
škola odbehla 115 000 m. Radi sme podporili  tento  projekt a deti prežili pekné športové do-
poludnie. 

            Mgr. Janka Kalinková 

Dňa 28.9.2017 sa naša škola zúčastnila okresného kola v cezpoľnom 
behu, ktoré sa konalo v areáli štrkoveckého jazera v Bratislave. Naši 
žiaci štartovali v trojčlenných družstvách, a to ako u chlapcov, tak aj u 
dievčat. Vzhľadom ku kvalite prihlásených družstiev, môžeme konšta-
tovať, že naši žiaci uspeli veľmi dobre. Družstvo dievčat a chlapcov 
obsadilo rovnako 4.miesto, a dokázalo, že je stále schopné konkurovať 
aj tým najlepším športovcom základných škôl. Víťazným družstvám 
touto cestou gratulujeme a tešíme sa na ďalšie športové zápolenia, kto-
ré nás v tomto školskom roku ešte čakajú. 
 
      Mgr. Gabriel Uňatinský 

Športom k zdraviu 
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V minulom školskom roku vyhrala 2. C v bodo-
vom systéme hodnotenia žiakov 1. miesto. Vďaka 
tomu sa mohli žiaci zúčastniť výletu, ktorý bol 
odmenou za ich celoročnú prácu a úsilie, ktoré 
vynaložili v škole. Žiaci navštívili MALKIA Park 
v Orechovej Potôni, kde na nich čakali rôzne 
zvieratá: opice, levy tigre, jaguáre a množstvo 
iných zvierat. Žiaci mali možnosť kŕmiť rôzne 
kopytníky a vodné vtáky. V areáli MALKIA Par-
ku mohli tiež obdivovať mobilné akvárium so ži-
vými žralokmi. Po zaujímavej prehliadke sa žiaci 
naobedovali v neďalekom hoteli. Najedení a spo-
kojní pokračovali v naplánovanej ceste. Druhou 
zastávkou bol Vodný kolový mlyn v Jelke. Tu sa 
žiaci mali možnosť dozvedieť niečo o práci a ži-
vote mlynárov v minulosti. Ale čo by to bol za 
výlet bez vybláznených detí na detskom ihrisku. 
Po dobrej zmrzline a drobných nákupoch v Jelke 
sme sa spolu so žiakmi vybrali do KidsHouse. 
Spokojné tváre detí a úsmev na tvárach svedčili o 
tom, že výlet sa vydaril a všetci sme si domov 
priniesli pekné zážitky a dojmy.  
 
                                                       
                                        Mgr. Plevková Sylvia 
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Vo štvrtok 5. 10. 2017 sa žiaci 7. ročníka zúčastnili exkur-
zie do Vodárenského múzea - Sihoť. 
Vo vodárenskom múzeu im pani sprievodkyňa porozpráva-
la nové poznatky o čerpaní, distribúcii a čistení vody.  
Žiaci mohli vidieť škálu technických pamiatok, sklenené 
potrubie, čerpadlá, rezy studní a pod. 
Neskôr sme sa spoločne presunuli na ostrov Sihoť, kde ma-
li možnosť vidieť studňu, ktorá bola postavená v roku 
1884. Na záver sme ochutnali čistú, neupravenú, nechloro-
vanú vodu :-). Exkurzia bola pre žiakov veľmi podnetná a 
zaujímavá. 

          PaedDr. Danica Štrpková 

Zážitkové učenie 
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 Základná škola Železničná sa rozhodla žiakom všetkých tretích ročníkov ponúk-
nuť možnosť získavania vedomostí netradičným spôsobom. Na základe zážitkového uče-
nia sme navštívili Bojnice a vybrali sa cestou do praveku.  
 Počas nášho dvojdňového putovania sme sa preniesli do praveku. Prvý deň sme 
navštívili bojnický zámok, kde sme videli ako ľudia v minulosti žili, aké oblečenie mali, 
kde bývali a pod. Sprievodkyňa ochotne odpovedala aj na všetky zvedavé otázky detí a 
to ich určite nebolo málo. Po ubytovaní sme sa vo večerných hodinách presunuli do Mú-
zea praveku. Tmavou nocou sme sa vybrali iba za pomoci bateriek a faklí po chodníku 
praveku. Na tomto chodníku sme mali zastávky, kde nám sprievodcovia porozprávali o 
pravekých ľuďoch, love a pravekých zvieratách. Nikto z chodníka odbočiť nemohol, le-
bo všade na okolo boli nebezpečné močiare.  
     Druhý deň sme začali prednáškou v bojnickej zoo, kde nám porozprávali o zvie-
ratách v zoo, ich zaujímavostiach, mali sme kvíz o zvieratách a dostali sme pekné darče-
ky na pamiatku. Následne sme si prešli zoologickú záhradu sami a pozreli sme si všetky 
zvieratká.  
     Toto zážitkové učenie bolo poučné, veľa sme sa toho dozvedeli a dostali odpove-
de na otázky, ktoré nás zaujímali.  
 
        Mgr. Ľubica Vaňková 

Zážitkové učenie 
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V rámci zážitkového učenia sa druháci vybrali do ZOO Malkia park. Počasie 
nám prialo a tak sme mali možnosť vidieť množstvo zvierat vo výbehu. Mali 
sme zakúpené aj krmivo pre vtáky ako husi, kačky, labute a pre kopytníky 
kde boli ovce, zebra, lamy, somáriky. Tieto zvieratká sme spoločne kŕmili. 
Tie sa nám odvďačili tým, že sme si ich mohli pohladkať. V ZOO boli aj le-
vy, tigre, pumy, opice, klokany, medvede, leopardy, papagáje, surikaty, žralo-
ky a rôzne iné. Čo nás veľmi zaujalo bolo hlavne to, že sú to väčšinou zachrá-
nené zvieratká z cirkusov. No a najväčší úspech mal malý štvormesačný tiger 
bengálsky, ktorý bol bielej farby. Bol to pre nás všetkých krásny zážitok a 
veríme, že sa sem ešte niekedy vrátime.   
 
       Mgr. Ivona Kissová 

Zážitkové učenie 
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Dňa 12.10. 2017 sa prvý stupeň zúčastnil v rámci zážitkového učenia výukového 
programu v ovocnom sade v Dunajskej Lužnej. Ujo Milan nám porozprával o pesto-
vaní jabloní, vysvetlil nám, prečo vyzerá koruna jablone u nás v záhrade inak ako u 
nich, že oni pestujú jablone vedľa seba a vytvárajú steny, nie košatú okrúhlu korunu. 
Vymenoval nám odrody jabĺk aké pestujú, čím sú typické. Zapamätala som si Red 
Delicious, Gala, Golden Delicious, Jona Gold. Ochutnávali sme 4 odrody, kyslejšie 
aj sladšie jablká. Za jablko roka 2014, 2015 aj 2016 bolo vyhlásené jablko odrody 
Evelina. Tento rok ešte vyhodnotenie nebolo, ale možno vyhrá, lebo je veľmi chutné. 
Z týchto jabĺčok sme si mohli aj nazbierať domov. Ujo Laco aj ujo Milan nás naučili, 
ako správne odtrhnúť jablko zo stromu – najskôr chytiť konárik, do druhej ruky jabl-
ko a krútiť až kým sa neodtrhne. Okrem jabĺk sme ochutnávali aj 100% jablkovú 
šťavu. Mohli sme si nazbierať a ochutnať aj maliny priamo z kríkov. Naučili sme sa, 
že ker, na ktorom maliny rastú, sa volá ostružina malinová. Ujo Milan s ujom Lacom 
nám vysvetlili, že jablká aby boli krásne a zdravé, musia chrániť aj proti škodcom – 
najznámejšie sú obaľovač jablčný a múčnatka jablková, prípadne aj proti vtákom. 
Majú na to také špeciálne domčeky s lepidlom a siete. Ak to nepomáha, treba 2 krát 
ročne jablone postriekať. Siete chránia jablká najmä proti krúpom, keď prší. Ukázali 
nám aj značku ich výrobkov – ježka s jabĺčkom a čerešničkami. Podľa toho budeme 
vedieť, že jeme ovocie z ich sadov, ktorých majú na Žitnom ostrove v okolí Dunaj-
skej Lužnej viacero. Takéto ovocie je zárukou zdravia a má slovenský pôvod. Exkur-
zia v ovocnom sade bola veľmi poučná. Naučili sme sa veľa zaujímavého, napríklad 
aj to, že pod šupkou je najviac vitamínov. Preto by sme nemali, pokiaľ nemáme 
zdravotné problémy, šupku dávať dole. V jablku sa nachádzajú vitamíny A, B1, B2, 
B6, B12, C, E, K a kyselina listová.   
 
                                                                                             Mgr. Zuzana Dömötörová  

Zážitkové učenie 
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Žiaci 5.B triedy sa na hodine matematiky premenili na rímskych obchodníkov. 
Ocitli sa na starovekom „rímskom trhu“, kde medzi sebou obchodovali so všako-
vakým tovarom. Obliekli sa ako ozajstní Rimania a vytvorili si aj vlastné denáre 
označené rímskymi číslicami. Aj takouto zábavnou formou sa dajú naučiť rímske 
čísla.  
 
               Mgr. Martina Drusová 

Zážitkové učenie 



 

STRANA 12                                                                                                                                                                 ŽELEZNIČKA 

 Jednou z tém prvouky v 2. ročníku sú rastliny. Druháčikovia si vedia ťažko 
predstaviť, čo sa s rastlinkou deje, kým pustí korienok, vyklíči, a čo sa deje potom.  
 
      Preto sme si povedali, že si spolu spravíme pokus so semienkami a budeme 
sledovať ako rastú. Žiaci si doniesli nádobky, kelímky a rôzne semienka a strukovi-
ny. Nechýbali medzi nimi fazuľa, hrach, šošovica, semienka rajčiny, papriky, a rôzne 
iné semienka, ktoré sme dali spoločne naklíčiť do vlhkej vaty. Potom sme už len ča-
kali, čo sa bude diať. Asi o dva dni , hneď po príchode do školy začali druháci vý-
skať od radosti. „Ja už mám“ ! „Aj mne už rastie“! Popri tom si vyrábali vzorkovník 
semien. Na výtvarnej výchove si spoločne vybrali rastlinku, ktorú budú maľovať. A 
ktorá že to bola? No tá, ktorá im pripomína teplé leto a slniečko – slnečnica.  
 
      Nie nadarmo sa hovorí, že čím viacerými zmyslami človek vníma, tým ľahšie 
si zapamätá. A ja verím, že touto hravou formou si všetci moji druháčikovia zapamä-
tali, čo sa s rastlinkou deje, keď ju zasadíme. Možno niektorí z nich sa rastlinkám 
budú venovať aj v budúcnosti a s radosťou budú oberať plody svojej práce.   
 
                 Mgr. Ivona Kissová 

Zážitkové učenie 
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 11. október 2017 bol pre našu školu výnimočný deň. Žiaci 7.A triedy pod 
záštitou Nadácie ZSE a za podpory vedenia našej školy zorganizovali zábavno - 
športové podujatie s názvom „Čas bez bariér“. Všetci žiaci školy, učitelia i rodičia 
a aj ľudia z blízkeho okolia, ktorí nás prišli podporiť, mali príležitosť vyskúšať si 
rôzne športy z invalidného vozíka. Boli to najmä paralympijské športy ako napr. 
jazda na handbiku, boccia, lukostreľba, stolný tenis a tenis. Zaujímavá však bola 
pre mnohých aj jazda zručnosti na invalidných vozíkoch spojená s florbalom, ale 
aj prekážková trasa pre nevidiacich. Tým, že si to deti a dospelí vyskúšali, mali 
tak možnosť lepšie pochopiť obmedzenia, ktoré hendikepy prinášajú. Všetci si 
zašportovali, zabavili sa a zároveň sa mnohé veci naučili.  
 
                Mgr. Martina Drusová 
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V mesiaci október sa naša škola zapojila do projektu Záložka do knihy spája 
školy. Bol to celoslovenský projekt zameraný na výrobu záložiek a následne ich distri-
búciu do Českej republiky. Každá slovenská škola mala svoju partnerskú školu v ČR. 
Aj tá naša mala svoju školu a to Základnú školu Františkovy Lázne. 

Žiaci 1. až 5. ročníka vyrobili záložky pre svojich kamarátov z tejto českej školy 
na tému Tajuplný svet knižných príbehov. Pri vytváraní záložiek mohli použiť akýkoľ-
vek materiál, akúkoľvek podobu a mohli sa vyšantiť so svojou fantáziou akokoľvek 
chceli. Deti výroba záložiek veľmi zaujala, nakoľko už minulý rok sme mali na škole 
podobnú súťaž. Tentokrát však mali motiváciu spoznať prostredníctvom záložky nové-
ho kamaráta od susedov. Na záložku mnoho detí uviedlo svoj kontakt a očakávajú, že 
kamarát z partnerskej školy sa im ozve. Deti nielenže potešila samotná výroba záložiek, 
ale aj záložky, ktoré nám prišli. Boli krásne, rozprávkové a deti si taktiež našli na mno-
hých z nich kontakt na ďalšieho kamaráta. Projekt bol pre deti motivujúci a dúfam, že 
budúci rok sa opäť zapojíme a deti budú mať opäť taký entuziamus vytvoriť tie najkraj-
šie záložky. 
              Mgr. Ľubica Vaňková 
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 Čítanie je v dnešnej dobe čoraz menej populárne. Deti aj dospelí radšej 
siahajú po elektronických médiách vďaka ktorým nemusia chytiť do rúk knihu. 
Deti strácajú postupne kontakt s knihami a svojou predstavivosťou. Na základe 
toho, sme sa rozhodli podporiť potrebu čítania kníh a časopisov.   
 V našej školy sa nám podarilo zrealizovať projekt, ktorý podporil Brati-
slavský samosprávny kraj. Realizovali sme rôzne aktivity na podporu rozvoja čita-
teľskej gramotnosti. Začali sme súťažou záložiek, pokračovali divadlom, čítaním 
kníh svojich obľúbených hrdinov až po výrobu masiek svojich literárnych postáv.  
 Vďaka finančnej podpore Bratislavského samosprávneho kraja sa nám po-
darilo nielen organizovanie aktivít na podporu čítania, ale aj zriadenie oddychovej 
a pracovnej miestnosti v priestoroch školy. Táto miestnosť slúži na spríjemnenie 
a motiváciu hodín čítania. Žiaci našej školy majú možnosť tráviť hodiny čítania 
v oddychovej miestnosti. K dispozícii majú knihy zo súčasnej tvorby pre deti 
a mládež. Miestnosť sme zariadili tulivakmi, regálmi, vankúšmi a knihami. Vedľa 
sa nám podarilo zariadiť aj pracovnú časť s pracovnými stolmi, stoličkami 
a rôznymi kreatívnymi potrebami pre deti.  
 Žiaci majú možnosť nielen prečítať si dobrú knihu, ale následne aj 
v pracovnej časti pretransformovať svoje zážitky do výrobkov, rôznych prác, či 
rozhovorov. Dúfame, že týmto krokom pozitívne motivujeme žiakov k čítaniu, 
osvojovaniu si tichého čítania, čítania s porozumením a ku kritickému výberu 
kníh. 
 
       Mgr. Ľubica Vaňková 
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 Žiaci II. stupňa sa zúčastnili neobvyklej výstavy o ľudskom tele. Opý-
tali sme sa, čo ich najviac zaujalo či prekvapilo. 
Patrik VIII.B „Celkovo celá výstava sa mi páčila, najviac ma zaujala obeho-
vá sústava, keďže tú som si pamätal najlepšie a tiež vylučovacia 
a rozmnožovacia sústava. Prekvapilo ma, že kostná dreň váži 3 kilá a na uro-
benie pohybu potrebujeme 200 svalov.“ 
Viliam VIII.B „Ja som na výstave už druhý krát a so sprievodcom medikom 
to bolo zaujímavejšie, pretože ku každému exponátu povedal niečo zaujíma-
vé.“ 
Dominika VIII.B „Pekne bolo znázornené ľudské telo a jeho orgány a páčil 
sa mi aj výklad medičky.“ 
Nina IX.A „Zaujalo ma, koľko „vecí“ sa nám do tela zmestí a ešte časť kde 
bol vývin dieťaťa.“ 
Matúš IX.A „Mňa udivuje, že ako môžeme mať v tele cca 70% vody a toľko 
orgánov.“ 
pani učiteľka Ruttkayová „Výstava bola z biologického hľadiska naozaj je-
dinečná, pretože kto okrem medikov na hodine anatómie, môže nazrieť do 
tela človeka? Som rada, že žiaci mali túto možnosť a mohli vidieť ako sú 
usporiadané jednotlivé orgány a sústavy.“  

vedeli ste že: 
*lebka sa skladá z 29 rôznych kostí * pravá strana pľúc má väčší 
objem ako ľavá *keď  sa mračíme používame vyše 40 mimických 

svalov* dospelý človek má 206 kostí * najmenšia kosť ľudského tela  
je v uchu a nazýva sa strmienková* mozoček je centrom rovnováhy 

*červené krvinky žijú 120 dní* všetkých svalov v tele je 639* 

Mgr. Alexandra Ruttkayová 
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Plním si sen 
 
Idem novým mestom, 
idem novou cestou. 
Plním si svoj sen, 
jak najlepšie viem. 
 
S gitarou a piesňou, 
kráčam si tou cestou. 
Plním si svoj sen, 
najlepšie jak viem. 
 
Ref:  
Tak poď, len poď, 
nezmeškaj túto loď. 
Len poď, tak poď, 
svoje šance nezahoď. 
Tak poď, len poď, 
naskoč na túto loď. 
Len poď, tak poď, 

 
 
Kráčaj celým svetom, 
zimou a aj letom. 
Plň si svoj sen, 
každý jeden deň. 
 
S gitarou a piesňou, 
kráčaj si tou cestou. 
Plň si svoj sen, 
každý jeden deň. 
 
Ref:  
Tak poď... 
Idem svojim mestom, 
idem svojou cestou. 
Plním si svoj sen, 
jak najlepšie viem. 

Oliver Rusnák 5.A 

Tobias Bednárik 3.B 

Z hodiny Slovenského jazyka. Učíme 
sa príslovia a porekadlá: 
 
Každý dobre chvíľku zametá. 
 
Kto nehryzie sa bojí. 
 
Pes, ktorý ďalej doskáče breše. 
 
Kto šetrí, sám sebe škodí. 
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Dem Nikolaus ist es kalt,  
denn er kommt aus dem Wald. 
Die Füsse tun ihm weh,  
denn er kommt aus dem Schnee.                                               
 
Dann ist er auch schon hier  
und klingelt an der Tür, 
und alle kommen angerannt, 
und schütteln ihm die Hand! 
 
Ja, Jingle Bells, Jingle Bells, 
mach die Tür schon auf, 
draußen steht der Nikolaus 
und wärmt sich erstmal auf. 
 
Jingle Bells, Jingle Bells, 
und dann packt er aus, 
teilt noch ein paar Sachen aus 
und geht ins nächste Haus!  
 
Lukáš Cích, 5.C 

Andruchová Naneta 4.A 
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Padá sniežik padá, je ho toľko ako blata, 
mám ho veľmi rada. 
Je ho toľko ako mráz,  
napadal nám sniežik zas. 
Poď ty so mnou, poď ty von,  
zober si so sebou aj ten zvon.  
Guľovačka, sánkovačka, lyžovačka, 
nepatrí do toho schovávačka. 
Ľahni si od sniežika a urob pekného anjelika. 
Anjelik, Ježiško, Mikuláš či čert, 
poďme na salaš hneď. 
Rytmus pekne zaspievaj alebo ho zahraj. 
Snehuliačik- snehuliak, ty si biely ako mrak. 
Mrkvičku máš na ústach? 
 

Michaela Zelenáková 3.A 
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