
Zima 2003/2004

Opäť nám na dvere nežne klopú Vianoce. Blížia sa zľahka a nebadane práve tak, ako
keď sa z neba poľahučky začínajú sypať prvé snehové vločky. 

Samotné Vianoce trvajú niekoľko dní, no ich príprava je jedno z najkrajších období v
roku. Pozrite sa s nami, čo všetko sa spája s týmto obdobím.



VianoceVianoce sú azda krásne aj preto, lebo dokážu dokorán otvoriť ľudské srdcia.
Nakoľko si otvorila svoje srdce naša pani učiteľka, posúďte sami.

Rozhovor s ... 
... pani učiteľkou Monikou Sojčákovou

Kedy ste sa narodili a aké ste znamenie?
Vtedy, keď Hviezdoslav, len o „dobrú“ osminu tisícročia neskoršie. Znamenie
vodnár.

Aké je Vaše obľúbené jedlo?
Palacinky s čokoládou.

Koľko máte súrodencov?
Jedného brata.

Aké knihy rada čítate?
Bestsellery.

Aké filmy Vás zaujímajú?
Príbehy zo skutočného života.

Čo Vás viedlo k rozhodnutiu, že sa stanete pani učiteľkou?
Túžba pracovať s mladými ľuďmi.

Už ste učili na inej škole?
Áno, v Kňažej.

Kde sa Vám viac páčilo?
Vtedy som bola spokojná tam, teraz sa mi páči tu, ale tu mám naozaj veľkú radosť z
vášho krásneho spevu.

Ako hodnotíte správanie žiakov na našej škole?
Nie ste zlí, ale máte sa v čom zlepšovať.

Na akých hudobných nástrojoch viete hrať?
Akordeón, klavír, organ, flauta, gitara.

Ktorého hudobného umelca si vyberiete za vzor?
Z každého to dobré.

Aký je Váš obľúbený šport?
V televízii hokej a v mojom živote tenis.

Aké hodnoty si najviac vážite na človeku?
Pravdivosť, úprimnosť, žičlivosť a zmysel pre humor.

Pani učiteľke veľmi pekne ďakujeme za rozhovor.
Rozhovor urobili M. Straková a M. Hajdúchová.



Vlastná tvorba

Je nádherné, že táto fascinujúca atmosféra čakaniafascinujúca atmosféra čakania nás napĺňa radosťou,
vľúdnosťou, láskou a tvorivosťoutvorivosťou.

Tichá noc
Anna Ťapajnová, 8.B

Tichá noc a uprostred nádherné svetlo.
Dieťa leží v plienkach na slame,
matka Mária pohládza ho letmo,
svätý Jozef pestuje ho odhodlane.

Tichá noc a dieťa,
ktoré nesie meno Spasiteľ.
Hviezdy veselo na nebi svietia
a anjel tíško spieva: „Hľa, tu je náš Stvoriteľ.“

Tu je ten, čo spasí svet.
Tu je náš malý Ježiško
i pastieri bežia tam hneď,
odovzdať dary i zaspievať mu tíško.

I traja králi pokľakli tu pri ňom,
myrhu, kadidlo a zlato dali mu k nohám.
Tešia sa Mária s Jozefom,
lebo v tento deň nikto nie je sám.

Každý má právo na lásku a radosť.
Ako aj Ježiš malý v jasliach na slame.
Každý má mať milosti hojnosť
a človeka, ktorý ťa nikdy nesklame.

V túto tichú noc všetci stojíme v úžase,
dieťatko ružové - náš Spasiteľ prišiel.
Má krásne očká belasé,
dnes pri ňom každý radosť našiel.

Dnes pri ňom každý nachádza potešenie,
pri dieťatku roztomilom.
Vo vánku sa nesú piesne vznešené,
lebo dnes prišiel on.

Dnes prišiel on,
ktorý tu bude panovať.



Ježiš nastúpi na trón,
na ktorom bude večne sedávať.

Celá krajina sa dnes veselí,
všetci mu na slávu volajú,
vôkol všade anjelici malí,
Tichú noc spevom sprevádzajú.

Strapúšik a dievčatko
Zitka Žitniaková, 3.trieda

Bol raz jeden Strapúšik, ktorý bol veľmi opustený. Nikto ho nechcel, každý ho
odmietal, a preto raz odišiel.

Jedného dňa ho našiel chlapec, ktorý si ho nevážil. Strapko si teda povedal: „Prečo
mám byť pri tom chlapcovi, keď si ma neváži? Odídem!“ A keď Strapko niečo
povie, tak to aj splní. Ako povedal, tak aj urobil.

Strapko kráčal a kráčal, až prišiel k malému domčeku. V tom domčeku bývalo
dievčatko, ktoré bolo opustené, nemalo rodičov. Vošiel dnu, našiel tu dievčatko.
Podišiel k nemu a spýtal sa : „Prečo plačeš?“ A dievčatko odpovedalo: “Lebo som
sama, nemám rodičov a ani sa nemám s kým hrať.“

Dievčatko sa veľmi rozplakalo a jeho slzy sa dotkli Strapúšikovho srdiečka. A
odvtedy boli kamaráti. Strapko si teda našiel kamarátku a dievčatko si našlo aj
nových rodičov.

Matematiku mám veľmi rada,
som s ňou dobrá kamarátka.
Síce je ťažká ako svet,
ale je dobrá ako med.
K. Červeňová

Matematika je veľmi ťažká,
preto sa aj ťažko ráta.
Plus, mínus a rovná sa,
pekne všetko zráta sa.
J. Pavolková



Maškrtný jazýček

Pri príprave vianočných pochúťokvianočných pochúťok má veľa práce aj náš jazýček. My ti poradíme
výborný, zdravý a aj sladký recept. Ale predtým si nezabudni prečítať naše rady.

Čo robiť a čo nie
• najprv si umy ruky
• ak máš dlhé vlasy, zviaž si ich vzadu do vrkoča
• krájaj na drevenej doske a nie na doske stola
• obleč si zásteru
• rúru predhrej na správnu teplotu
• múku a cukor pred použitím preosej
• postupuj podľa receptu a dodržuj hmotnosti a miery všetkých prísad - neodhaduj

ich množstvo
• svoje okolie udržuj čo najčistejšie a hneď po skončení varenia uprac
• nedovoľ domácim zvieratám, aby vstupovali do kuchyne počas prípravy jedla
• nenechávaj držadlo panvice prečnievať cez okraj sporáka
• pri manipulácii s horúcimi nádobami používaj zloženú utierku alebo chňapku

Najlepší čokoládový koláč

Je to skvelé pohostenie. Ľahko sa pripravuje a najlepšie chutí so šálkou mlieka, či
pohárom džúsu. Namiesto mandlí môžete dať do koláča aj pekanové alebo vlašské
orechy a pridať bielu čokoládu.

Na 15 kúskov budete potrebovať:
100g masla, 2 rozšľahané vajíčka, 200g mletého cukru, 50g horkej čokolády, 1
lyžičku prášku do pečiva, 750g hladkej múky, 100g nasekaných mandlí, štipka soli

Postup:
• Rozohrejte rúru, dobre vymastite plech a zvonka ho obkreslite na papier. Tvar

vystrihnite a položte na dno.
• Čokoládu rozlámte a spolu s maslom roztopte v ohňovzdornej mise na rajnici s

vriacou vodou.
• Misu zložte z rajnice a pridajte ostatné suroviny. Varechou ich dobre vymieste.
• Nalejte zmes na plech vyložený papierom a pečte 30 minút, alebo kým koláč

nestuhne.
• Nechajte koláč trocha vychladnúť na plechu, nakrájajte ho na kúsky a preložte na

mriežku (na chladenie).
Dobrá rada: Keď roztápate čokoládu, dajte pozor, aby sa dno misky nedotýkalo
vriacej vody.



Aj my sme si pripravili pre vás „darčekdarček“, ktorým je Školský milionár.

Školský milionár
Koľko písmen má slovenská abeceda?
a) 22
b) 43
c) 32
d) 11

Kto uzákonil spisovnú slovenčinu?
a) P. O. Hviezdoslav
b) M. R. Martáková
c) Ľ. Štúr
d) M. Rúfus

Koľko čiar má notová osnova?
a) 1
b) 6
c) 7
d) 5

Kto objavil Ameriku?
a) Vasco de Gama
b) Krištof Kolumbus
c) Amerigo Vespuči
d) Martin Kukučín

Na ktorom svetadiele sa nachádza Slovensko?
a) Amerika
b) Áza
c) Afrika
d) Európa

Do ktorého radu patrí skokan zelený?
a) holuby
b) obojživelníky
c) mäsožravce
d) párnokopytníky

Koľko nôh má mucha domová?
a) 2
b) 4
c) 6
d) 8



Koľko tried má naša škola?
a) 14
b) 9
c) 18
d) 3

V ktorom roku bola vyrobená prvá vrecková kalkulačka?
a) 2003
b) 1998
c) 1970
d) 1900

Akú má chemickú značku voda?
a) H
b) HO
c) H1O
d) H2O

Správne odpovede odovzdajte pani učiteľke Janíkovej Márii do 19.12.2003

Dlhé zimné večeryzimné večery si môžete skrátiť našou tajničkou a štvorsmerovkou.

nazývať sa
vidina, predstava
poplach
opak áno
hlava rodiny
štipľavá zelenina
pôvabný, pekný

zdrobnenina Simona
dúfať

Tánička - zveličenie
zutekať, odísť

vyučovať
lós

zvrchu
dopravný prostriedok
vysušená tráva



Štvorsmerovka
BEA, ALI, ALI, PAPIER, CICA, MAČKA, ALPY, RYBÁRI, KILO, PES, POLICA

Slovné úlohy
1. Pýtali sa robotníka, akú hlbokú jamu kope. Odpovedal im takto: Meriam 180cm.

Keď vykopem celú jamu, bude moja hlava pod povrchom zeme tak hlboko, ako je
teraz nad povrchom zeme. Mám vykopanú polovicu jamy.

2. Doplň ďalšie číslo v rade čísel: 3, -5, 11, -21, 43, ...

P O L I C A
A Z O L I K
P A I A C Č
I L A M A A
E P E S A M
R Y B Á R I



Detské okienko

V našom Chlebníčku sa prvýkrátprvýkrát prihovárame aj našim najmladším, aby si
overili svoje zručnosti a vedomosti.

VianoceVianoce - to sú dni, ktoré trávime spolu s najbližšou rodinou.

Rodina existuje aj vo svete zvierat a niekedy aj vo svete snehuliakov. Keď
napadne veľa snehu, nemal by ostať ani jeden snehuliak sám.

Pozri sa na tú veselú snehuliacku rodinusnehuliacku rodinu. Ktorý z nich je mamička, ocko a
deti? Spočítaj, z koľkých gúľ sú jednotliví snehuliaci postavení. Potom si
ich vyfarbi.



Prírodovedný kútik

V tomto časopise sa prvýkrát v prírodovednom kútiku zoznámite s
postavičkami ObjavkoObjavko a PoznajkaPoznajka, ktoré vám budú pomáhať objavovať
nové veci.

Je čas na kvíz

Prírodovedný kvíz

Ktoré slovo sem nepatrí?
Pozri si slová v nasledujúcich riadkoch. Z každého riadka vyber slovo,
ktoré tam nepatrí.

tvrdý, mäkký, modrý, drsný
spinka na papier, tehla, kľúč, panvica
piesok, soľ, drevo, plast

Vyber správne slová!
Zakaždým vyber jedno z troch možných slov tak, aby bola veta pravdivá.

Najlepší materiál na stavbu domu je:
sklo
kameň
hlina

Keď hodíš ho vody kameň, tak:
pláva
zamrzne
sa potopí

Keď niečo ohneš, je to potom:
oblé
rovné
trasľavé



Vieš odpovedať na nasledujúce otázky?

Vďaka čomu Objavko a Poznajka nezmoknú?
Poznajka napustila horúcu vodu do vane. Prečo sa v zrkadle nevidí?
Čo sa stane, keď Objavko položí kúsok plastelíny v tvare loďky na vodu?

Správne odpovede odovzdajte pani učiteľke Mužilovej do 19.12.2003

V čase pred Vianocami sa chystajú darčeky pre najbližších. Prečítaj si, aký
darček dostali Poznajka a Objavko. 

Mikuláš položil do okna biely       previazaný
čiernou niťou.

Bol veľký ako      .

A pretože ten      bol taký istý ako to      , nedal sa
ten      rozoznať od toho      .

A tak doteraz nevieme, či Mikuláš Poznajke a
Objavkovi dačo doniesol alebo nedoniesol.

Súhlasíš, že obrázky v texte môžu niekedy narobiť šarapatu?



Pani ZimaPani Zima posiela k nám snehové vločky. Urob aj ty vločky z vaty a
odhadni, koľko vločiek sa zmestí na snehuliaka.

Odhad: Skutočný počet:



Vianoce patria azda k najkrajším sviatkom v roku. Ľudia na celom svete si
pripomínajú narodenie Ježiška, ktorý učil ľudí dobru, múdrosti a láske
medzi sebou, láske k prírode.

Hovorí sa, že jeho láska a múdrosť boli darom pre všetkých. Preto sa ľudia
na Vianoce obdarúvajú z lásky nielen darčekmi, ale predovšetkým tým, že
sú k sebe milí a pozorní. Skús sa porozprávať o tom s rodičmi aj ty.

Žiacka rada: Za učiteľský kolektív:
M. Hajdúchová A. Mužilová
Ž. Michalková M. Mišalová
T. Suľová M. Janíková
M. Straková K. Pauchly

Časopis Chlebníček možno čítať aj v elektronickej podobe na stránkach našej školy
http://www.zschlebnice.eskola.sk


