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Pýtali sme sa žiakov 

     1. Ako budeš tráviť zimné prázdniny? 
Petra,  4. A – Keď bude sneh, budem guľovať svojho brata. 
Andrej, 5. B – Pôjdem sa korčuľovať. 
Tamarka, 3. B - Budem lyžovať,  guľovať sa,  sánkovať, kŕ-
miť vtáčiky v lese. 
Ema, 4. A – Budem chodiť na prechádzky a lyžovať sa. 
Miro, 6. B -  Keď bude sneh, pôjdem snowbordovať. 
Bianca, 1. B – Postavím si snehuliaka. 
     2. Ako sa pripravuješ na Vianoce? 
Petra, 4. A - Pomáham mamke piecť koláče. 
Andrej, 5. B - Budem pomáhať rodičom so stavaním strom-
čeka. 
Tamarka, 3. B - Pomôžem pri pečení koláčov. 
Timea, 4. B – Vyrábam a kupujem darčeky  pre blízkych. 
Martinka, 3. B – Budem zdobiť stromček. 
Emka, 2. A - Pripravím s mamkou adventný veniec. 
    3. Ktorý šport je v zime pre teba najlákavejší? 
Martinka, 3. B - Lyžovanie. 
Filip, 2. A - Korčuľovanie. 
Andrej, 5. B - Hokej. 
Tamarka, 3. B - Lyžovanie, krasokorčuľovanie. 
Linda, 1. B - Sánkovanie. 
Bianca, 1. B - Snowbordovanie.      

     4. Ako tráviš dlhé jesenne dni? 
Timea, 4. B – Hrám sa , kreslím si. 
Miška, 3. B -  Učí sa  a pozerám televízor. 
Sofia, 2. B – Pozerám televízor, čítam knihy. 
Tamarka, 3. B – Hrám sa so súrodencami. 
Andrej, 5. B – Čítam knihu. 
Petra, 4. A – Hrám hry na počítači. 
     5. Kedy si si naposledy púšťal šarkana ? 
Tamarka, 3. B – Pred mesiacom. 
Andrej, 5. B – Pred 8 rokmi. 
Saška, 2. A – V sobotu. 
Lukáš, 2. A – Pred týždňom.  
Alexandra, 2. B – V jeseni. 
Pavol, 4. A - Tento rok. 
      6. Čo nesmie chýbať dobrému snehuliakovi? 
Andrej, 5. B – Hrniec , mrkva. 
Miška, 3. B – Mrkva, hrniec , konáre, uhlíky. 
Alex, 2. B – Nos. 
Tamarka, 3. B – Mrkva , metla , uhlíky, šál , hrniec. 
Petra, 4. A – Mrkva. 
Michal, 2. B – Nos, ústa, oči, gombíky. 
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     1. Čo plánujete je robiť cez zimné prázdniny ? 
Pani riaditeľka: Prázdniny využijem na oddychovanie, čítanie kníh, lyžovanie. Chystám sa ísť do 

kúpeľov na masáž.   
Pani zástupkyňa : Budem ležať na gauči, napchávať sa šalátom, čítať knihy a prechádzať sa so 

psom. Pripravím niekoľko testov pre deviatakov. Iste ich poteším.  
Pani učiteľka Gromovská: Pôjdem lyžovať, budem piecť vianočné pečivo a relaxovať.  
Pani učiteľka Majchrovičová: Určite pôjdem lyžovať.  
     2. Ako sa pripravujete na Vianoce ? 
Pani riaditeľka: Počas prázdnin sa zaoberám rozmýšľaním nad darčekmi. Upratujem celý dom. 
Pani zástupkyňa : Darčeky mám už nakúpené. Robím si plány na nákupy surovín na vianočnú večeru 

a pečenie sladkého pečiva.  
Pani učiteľka Gromovská: Rozmýšľam nad kúpou darčekov.  
Pani učiteľka Majchrovičová: Pôjdem na vianočné trhy. Vianočnými dekoráciami si ozdobím trie-

du aj byt.  
     3. Ktorý šport  v zime je pre vás najlákavejší ? 
Pani riaditeľka: Bežecké lyžovanie . 
Pani zástupkyňa :Turistika. 
Pani učiteľka Gromovská: Lyžovanie a korčuľovanie. 
Pani učiteľka Majchrovičová: Korčuľovanie a lyžovanie . 
     4. Ako trávite dlhé  jesenné večery ?  
Pani riaditeľka: Najradšej  čítam knihy, no v poslednej dobe najčastejšie pozerám prírodopisné 

a geografické filmy.  
Pani zástupkyňa : Oddychom pri čítaní kníh, pozeraním seriálov a ručnými prácami.  
Pani učiteľka Gromovská: Študovaním náučnej literatúry.  
Pani učiteľka Majchrovičová: Stretávam sa s priateľmi a oddychujem v obývačke s čajíkom 

a teplou dekou .  
     5. Kedy  ste naposledy púšťali šarkana ?  
Pani učiteľka Gromovská:  V októbri na dvore. 
Pani učiteľka Majchrovičová: V októbri zo žiakmi. 
     6. Čo nesmie chýbať dobrému snehuliakovi ?  
Pani učiteľka Gromovská:  Metla a mrkva.  
Pani učiteľka Majchrovičová: Hrniec a metla.  

Pýtali sme sa pedagógov 

Pripravili Ema Gromovská a Viktória Forbergerová, 9. B  
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Separujte s nami 

   Už niekoľko rokov sa na našej škole venujeme separovaniu odpadov a následnému 
zberu druhotných surovín. Aj v tomto školskom roku na našej škole za pomoci koor-
dinátorov organizujeme zber: 

       - papiera  (máj 2015) 

 - hliníkových viečok z výrobkov SABI  
  - tetrapakov z mlieka značky  SABI  
    (priebežne, www.milkagro.sk) 

 

 - starých malých  elektrospotrebičov  
  červené kontajnery na chodbách školy (www.recyklohry.sk) 

 

  - malých vybitých bateriek (tuškové,  a iné)
(www.malebaterky.sk) 

  

 

- plastových vrchnáčikov z PET fliaš  

- V septembri sme  už po 2x zbierali i gaštany. Vyzbieralo sa 
646,15 kg.  Viac informáciií o zbere druhotných surovín nájdete na 
webových stránkach našej školy ( www.lipova.snv.sk v položke 
„Separujte s nami“). 

        

         Separuj s nami a spolu zachránime planétu Zem! 

     

(Na strane sú požité ilustračné obrázky z internetu) 
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Zažili sme 
     Počas jesenných mesiacov sme boli: 

- na dni výskumníkov v Múzeu Spiša 

- na Spišskej výstave drobných zvierat 

- navštívili sme Múzeum 

- vyrábali sme šarkanov, aby sme venovali body pre deti z UNICEF 

- zažili sme Medzinárodný deň knižníc—zaujímavo aj poučne 

- zažili sme benefičný koncert Deti mestu, kde sme aj vystupovali 

- absolvovali sme základný plavecký výcvik 

- u nás v škole boli Misionári 

- hrali sme sa v školskom klube, ale aj zaujímavo tvorili 

- počas jesene sme sa zmenili na halloweenske strašidielka.... 

- zabávali sme sa na halloweenskej párty 

- jazdili sme na dopravnom ihrisku 

- pozreli sme si výstavu venovanú ochrane NP Slovenský raj 

- prijali sme nových Lipáčikov do stavu Lipáckeho počas imatrikulácie 

- prezreli sme si  Technickú akadémiu v SNV 

- vyrábali sme šarkanov, zbierali gaštany a mnohé iné... 

Zmerali sme si svoje sily v rôznych 
súťažiach, a to nielen so žiakmi našej 
školy: 

- školské kolo Technickej olympiády 

- MŠO—Hokejbal 

- Matematická olympiáda a Pytagoriáda 

- Príď a hraj sa v anglickom jazyku 

- logická hra BRLOH 

- Informatický Bobor – iBobor.sk 

- Naše mesto a mnohé iné. 
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Pripomíname si 

     - 21. september: Oslavujeme Medzinárodný deň mieru. V tento deň sa 
majú zastaviť všetky boje na Zemi. Má to byť deň prímeria, deň bez násilia.  

     - 22. september: Pripomíname si Európsky/svetový deň bez áut. 
Tento deň sa prvýkrát oslavoval v roku 2000. Cieľom tohto dňa je podpo-
ra ekologických foriem dopravy, ako sú pešia, cyklistická a verejná do-
prava. Je zároveň upozornením na znečistené životné prostredie auto-
mobilmi a následné škodlivé dopady na ľudské zdravie. 

     - 4. október: Svoj deň slávia zvieratá, lebo si pripomíname Svetový 
deň ochrany zvierat. Tento deň bol ustanovený na Európskej konferencii 
ekológie. Cieľom je zdôraznenie práva zvierat na citlivé zaobchádzanie a 
vhodné podmienky na žitie. Deň je oslavou života zvierat, nakoľko sú neza-
stupiteľné v našom živote.  

     - 15. október: Pripomíname si Deň bielej palice, ktorý bol vyhlá-
sený v roku 1964 na zasadaní Svetovej rady pre blaho slepcov v New 
Yorku a je podporovaný Svetovou úniou nevidomých. Hlavným dôvo-
dom bola potreba upozorniť na problémy zrakovopostihnutých a pro-
pagovať ich potreby a úspechy na celom svete. Bielu palicu zaviedla 
Francúzska Peguilly d'Herbemont. Je základnou a najdôležitejšou po-

môckou pri mobilite nevidiacich a zároveň slúži na ich označenie pri pohybe po verejných 
komunikáciách. 
    - 13. november: Je to Deň Guinnessových svetových rekordov - Guinnessova kniha 
rekordov vyšla prvýkrát v roku 1954. Deň Guinnessových svetových rekordov sa oslavuje od 
roku 2005 a inšpiruje ľudí k pokusom o prekonanie rekordov. 
      - 20. november: Je zapísaný ako Medzinárodný deň geografických in-
formačných systémov.   Tento deň bol iniciovaný v USA. Zdôrazňuje výz-
namnú úlohu geografických informačných systémov pri vytváraní geografic-
kého povedomia na celom svete. Geografické informačné systémy sa využí-
vajú napríklad vo vede, pri územnom plánovaní, v kartografii, kriminológii alebo logistike. 

     - 2. december: Je pripomienkou na Svetový deň zrušenia otroctva. 
Ide o pripomienku prijatia Dohovoru o potláčaní obchodu s ľuďmi a využíva-
nia prostitúcie iných osôb v roku 1949.  
     - 10. december: Je každoročne Dňom ľudských 
práv . Bol vyhlásený Valným zhromaždením OSN v roku 

1950 ako spomienka na prijatie Všeobecnej deklarácie ľudských práv z 
roku 1948. Slúži ako oslava ľudských práv, ale rovnako v tento deň pouka-
zujeme na prípady ich porušovania. Desiaty december je tiež dňom udeľo-
vania Nobelovej ceny za mier v Oslo (Nórsko).  

Dominik Konársky, 6. B                                       (Na strane sú požité ilustračné obrázky z internetu) 
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Čo sme dosiahli 
 Vianočná ikebana 
     1.stupeň 
1. miesto:  2. A - V. Forgáčová,  V. Vojtilová, V. Duchová,  S. Fabini; 2. B -  B. Čaplová 
2. miesto: 3. A - D. Choma,  B. Tkáčová; 4. B  - L. Kešeľáková 
3. miesto: 1. A -  O. Medvecová,  N.  Drussová,  E. Polláková 
     2.stupeň 
1. miesto:  6. B - Z. Dutková, S. Hudáková, V. Slobodová 
2. miesto:  6. C - T. Marušinská,  M. Melegová, P. Plošková 
3. miesto:  8. A - D. Dzurilla  

Informatická súťaž—iBobor 
     Aj tento školský rok sa žiaci našej školy zapojili do 
on-line testovania logiky  v súťaži iBOBOR.sk. Výsled-
ky boli prekvapivo pozitívne a tento rok sme mali aj 
vyšší počet úspešných riešiteľov. Dokonca jeden žiak 
bol 100 percentný! 
 

Bobríci  
- súťažilo za školu 70 žiakov, z nich úspešní riešitelia 8: 
Filip Vysočan, 3. B           72,00 bodov, 95. percentil     
Nikola Nagyová, 3. A       68,00 bodov, 91. percentil     
Marek Holotňák, 3. B       64,00 bodov, 88. percentil     
Tomáš Michna, 3. B          64,00 bodov, 88. percentil     
Michal Gromovský, 3. B    60,00 bodov, 85. percentil     
Laura Kešeľáková, 4. B     60,00 bodov, 85. percentil     
Viktória Okresová, 4. B    60,00 bodov, 85. percentil     
Jakub Vlk, 3. B                 60,00 bodov, 85. percentil     
 

Benjamíni  
- súťažilo za školu 90 žiakov, z nich úspešní riešitelia 12: 
Adrián Novák, 7. A      80,00 bodov, 100. percentil     
Marko Tomčík, 6. C           66,68 bodov, 96. percentil     
Eduard Michalek, 7. A       60,02 bodov, 91. percentil     
Alexander Petruška, 6. C   58,68 bodov, 90. percentil     
Tatiana Marušinská, 6. C    57,35 bodov, 89. percentil 
Lea Kollárová, 7. A             56,02 bodov, 87. percentil     
LukášKoška, 6. C                 56,02 bodov, 87. percentil     
Aneta Kuchárová, 7. A       56,02 bodov, 87. percentil     
Slavomila Hudáková, 6. B   53,35 bodov, 82. percentil   
Katarína Repaská, 5. B       52,02 bodov, 81. percentil     
Veronika Tokolyová, 7. A   52,02 bodov, 81. percentil     
Zuzana Rychnavská, 5. A   50,69 bodov, 79. percentil     

MŠO - Hokejbal 1.- 4. ročník 
     V jedno krásne októbrové dopoludnie sa žiaci 3.A triedy zúčastnili športovej súťaže v hokejbale cieľom 
príjemne si zašportovať. Do súťaže sa zapojilo 6 škôl. Základná škola Lipová 13 Spišská Nová Ves sa umies-
tnila na peknom 4. mieste. Žiaci si zo súťaže odniesli pekné spomienky z úžasnej atmosféry a už teraz sa 
tešia na ďalšie hokejbalové zápasy. 

Kadeti  
- súťažilo za školu 53 žiakov, z nich úspešní riešitelia 25: 
Michal Bajus, 9. B              68,01 bodov, 90. percentil     
Viktória Liptáková, 8. B        61,35 bodov, 76. percentil     
Sára Pacigová, 9. A             60,02 bodov, 68. percentil     
Tomáš Meleg, 9. A               58,68 bodov, 65. percentil    
Róbert Kurilla, 9. B            57,35 bodov, 63. percentil     
Denis Oravec, 8. B              57,35 bodov, 63. percentil  
Anetka Čaplová, 8. B            56,02 bodov, 58. percentil     
Paulína Pronská, 9. A           56,02 bodov, 58. percentil     
Jana Sanetríková, 9. B         56,02 bodov, 58. percentil     
Daniel Šoltýs, 8. B             56,02 bodov, 58. percentil     
Daniel Hamráček, 9. B          55,67 bodov, 55. percentil     
Katarína Gardošíková, 9.B     54,69 bodov, 55. percentil     
Alexandra Geletová, 9. B      54,69 bodov, 55. percentil     
Dávid Olšavský, 9. B            54,69 bodov, 55. percentil     
Silvia Uhrínová, 9. B           54,69 bodov, 55. percentil     
Karolína Kufferová, 9. A       54,68 bodov, 50. percentil     
Lucia Slamená, 8. A             53,68 bodov, 49. percentil     
Miroslava Detvaiová, 8. A     53,35 bodov, 49. percentil     
Viktória Forbergerová, 9.B  53,35 bodov, 49. percentil     
Janka Pavolová, 8. A            53,35 bodov, 49. percentil     
Patrícia Svitanová, 8. A       52,02 bodov, 46. percentil     
Dávid Kalafut, 9. B              50,69 bodov, 43. percentil     
Katarína Kucajová, 9. B       50,69 bodov, 43. percentil   
Martin Petrek, 8. B             50,69 bodov, 43. percentil     
Peter Zdravecký, 9. B         50,69 bodov, 43. percentil     

iBobor 
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Lipáčikovia tvoria –Jeseň 

Aleš Gabčo, 6. C Klaudia Kotlárová, 6. A 

Lukáš Filip, 5. A Timea Škopová, 
 Petra Matušová, 5. A 

Slávka Hudáková, 6. B Dávid Duch, 6. C 

Tieto a nasledujúce obrázky  v časopise deti vytvorili počas vyučovacích hodín informatiky v programe Skicár/ Maľovanie 
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Lipáčikovia tvoria - Jeseň 

Denis Konársky, Dávid Brna, 5. A 

Petra 
Krupková, 

4. A 

Jakub Šimko, 6. B 



 

11              Lipkoviny 1/2     Školský časopis 2014/2015;                     Základná škola, Lipová 13, Spišská Nová Ves 

Lipáčikovia tvoria – Zima 

Pavol Dzurik, 9.A 

Daniel Lorecjan, 9. B 

Viktória 
 Neupauerová 

9. B 

Milan Gabčo, 4. A 

Peter Zdravecký, Daniel Hamráček, 9. B Alexandra Korbová, Vanesa Hartovičová 4. A 
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Lipáčikovia tvoria - Zima 

Klaudia Kotlárová, 6. A 

Veronika Ďurovcová, 9. B 

 

Milan Gabčo, 4. A 
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Lipáčikovia tvoria - Zima  

Patrícia Pipasová, 9. B 

Soňa Cvengrošová, 5. A 

Dávid Javorský, 9. B 

Alexandra Fedorčáková,  
Bianka Brajerčíková, 9. B 
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Lipáčikovia tvoria 

Koláž jesenných žiackych prác ako maľovanku  pripravila  Klaudia Richnavská, 9. B 

Koláž žiackych prác so zimnou tematikou vytvorila Janka Sanetriková, 9. B 
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Hravá biológia 

Rybka 
Sčerila rybka chvostom hladinu, 
Vyplávala na našu krásnu dolinu. 
Stále nadáva na našu rovinu, 

Že vraj tam vidí malú hmlovinu. 
Bianka Brajerčíková, 9. B 

Rak 

Rak vo vode kráča, 

pancier si v nej máča. 

Pod hladinou sa odráža, 

kamarát Jožo za ním kráča. 

Na obed mal ustrice, 

s kamarátmi z ulice. 

Klepetá namiesto rúk, 

že sú veľké, je mu fuk. 
Tomáš Kozák, 9. B 

Príroda  

Motýľ vzlietol k oblohe, 

Lienka mi lezie po nohe. 

Červeno—čierne šaty má, 

Svrček jej k tomu vyhráva. 

Vtáčiky krásne spievajú, 

Stromy konármi mávajú. 

Nohy v jazierku si máčam, 

Rak okolo mňa nenápadne kráča. 
Patrícia Lörincová, 9.B 

Rande 

Drobnozrnko malé, 

len vyčkáva stále. 

A Črievička veľká, 

má radosť od pondelka. 

V stredu príde Nezmar hnedý, 

a za ním aj Jež bledý. 

 
Dážďovka sa z pôdy ozve: 

Ktože ju na rande pozve? 

Zrazu len tu tichý hlások, 

slimák vyšiel na malý klások. 
S radosťou sa ozve, 

že dážďovku na rande pozve. 

Dážďovka sa raduje, 

že ju slimák miluje.   
Ivana Dvorská, 9.B 

Motýľ 

Motýľ vzlietol k oblohe, 

pristal psovi na nohe. 

Pes sa začal oháňať, 

s tým však motýľ nerátal. 

Obletoval okolo, 

hrali sa však férovo. 

Nakoniec to nechal tak, 

sadol na kvet, lízal slad. 
Lucia Kubovičová, 9.B  

Milé básničky napísali žiaci deviateho ročníka počas hodín hravej biológie.  (Na strane sú požité ilustračné obrázky z internetu) 
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Motýľ 
Motýľ vzlietol k oblohe, 

k tej šírej krásnej nádhere, 
uvidel tam svetlo nádeje, 

išiel tam aj s kvietkom ľalie. 
V očiach iskra zvedavá, 
vrátil sa zo sklamania, 

lietadlo veľmi vysvietené, 
rúti sa na motýľa oslepené. 
Motýľ rýchlo uhne sa, 

dobrodružstvo v tele od srdca. 
 

Toto je celý príbeh motýľa, 
praje vám krásne chvíle pokoja. 

Alexandra Fedorčáková, 9.B  

Motýľ 

Motýľ vzlietol k oblohe, 
bez topánky na nohe. 

Stratil ju tam pri jazere, 
kde si žaba tričko perie. 
Preletel cez šíre pole, 
videl kravy. No ty vole! 
Pristál v parku na lavičke, 
išiel bližšie ku paničke. 
Letel naspäť k jazeru, 
vzal si žabu za ženu. 

Tatiana Hadbavná, 9. B 

Rak 
Rak vo vode kráča, 

nohy si máča. 
Na hladine sa odráža mača, 

pes za ním kráča. 
 

Pes veľké oko má, 
mačku si hneď podá. 
Rak vo vode pláva, 
psa si okukáva. 

Miloš Čupák, 9. B 

Hravá Biológia 

Rak 

Rak vo vode kráča, 

nohy si tam máča. 

Celé ich má zmočené, 

utrie si ich do zeme. 

 

Vodu má rad čistú, 

priezračnú a bystrú. 

Plavec je on dobrý, 

pancierom sa chráni. 

 

Nepriateľ ho netrápi, 

klepetami sa obráni. 
Adam Pirháč, 9.B 

Zelenina 
Mrkva, cesnak, cibuľa, 
rada zo zeme vykúka. 

Máme ich všetci veľmi radi, 
každý z nich má vitamíny. 

 
Mrkva, cesnak, cibuľa, 
nie je to síce marhuľa. 
Chutia vždy tak úžasne, 
Sme z nich všetci v úžase.  

Viktória Neupauerová, 9. B 

(Na strane sú požité ilustračné obrázky z internetu) 
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Lipáčikovia tvoria - hádanky 

     Som hlodavec, ktorý vie urobiť dosť veľkú škodu. Mám sivú srsť a malé nôžky. Som asi 
10 cm dlhá. Práve teraz som u niekoho v pivnici. Mám sa tam celkom dobre, lebo tam mám 
všetko čo potrebujem. Rozmnožujem sa veľmi rýchlo a rýchlo sa rozšírim po celom dome. 
V tomto ročnom období mi je zima. O chvíľu vám vyjem špajzu. Kto som? 

     Mám dlhé, tenké telo a veľkú hlavičku. Moja hlavička je pekne zafarbená do fialová. Na-
chádzam sa na veľkej lúke aj s mojimi kamarátkami. Cítim pálivé slnko na svojich rukách. 
Moje ruky sú špecifické tým, že na každej ruke mám do biela sfarbené fliačiky. A myslím 
si, že z miesta, kde sa práve nachádzam, sa už tak skoro nepohnem. Kto som? 

     Som veľký cicavec a mám hustú hnedú srsť a kly. Som na mieste, kde je zima skoro 
stále. Všade okolo je ľad. Nemám sa veľmi dobre, pretože ľad sa začína topiť a ja neviem, 
čo mám robiť. Ak rýchlo neodídem, utopím sa, keď všetok ľad roztopí. Asi pôjdem za 
ostatnými, ktorí sa tiež sťahujú. A asi sa už nepohnem, nakoľko som zakonzervovaný v ľa-
de. Kto som? 

     Patrím medzi hmyz a som dosť malá. Na mojom tele prevláda červená a čierna farba. 
Často ma nie je vidieť na prvý pohľad. Vonku sa vyskytujem skôr v lete a na jar, pretože mi 
je príjemne teplo. Najčastejšie som na kvetoch a v trávach.  Viem lietať a moje meno je 
v riekanke, ktorá súvisí s počasím. Kto som? 

     Som zviera. Som hnedej farby na tele mám biele škvrny, som dosť veľký a na hlave 
mám krásne parohy. Žijem prevažne v lesoch. Mám sa celkom dobre, ale už začína zima 
a nemám pomaly čo jesť. Práve teraz som na prechádzke a cítim strach, lebo počujem div-
né zvuky. O chvíľu sa vrátim k ostatným zo svojho stáda. Kto som? 

     Som celkom malá. Môžete ma vidieť aj tu, pred školou. Cítim chladný vzduch a sem tam 
aj vôňu ihličia. Môžem byť hnedá, ale aj čierna. Idem asi skákať po stromoch. Momentálne 
sedím na strome. Mám sa dobre, očakávam sneh. Práve teraz mi studený vietor chladí môj 
kožuch a veje do chvosta. Kto som? 

     Som  veľký živočích  s hnedou srsťou. Vo väčšine rozprávok som obľúbený, no občas vy-
behnem z lesa k  chatkám a záhradkám, kde sa fajn napapkám. Tam veľmi vyľakám ľudí. Až 
dovtedy, kým ma nenaháňajú poľovníci a moja výprava sa končí. Mám sa celkom dobre, no 
teraz cítim hlad. Pôjdem loviť a potom hor sa dobre spať. Kto som? 

Odpovede nie sú zoradené správne, aby si mohol popremýšľať:  mamut, medveď, daniel, myš, veverička, ďatelina, lienka. 

Veselé hádanky pre Vás pripravili žiaci 9. B triedy na hodinách hravej biológie. 
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Vtipoviny  

Janko sa na Vianoce pýta otca: „Otecko, 
vieš, ktorý vlak má najväčšie meškanie? 
Nevieš? No predsa ten, ktorý si mi sľúbil 
minulé Vianoce!“ 

Keď príde v noci za Tebou veľký chlap  
s bielou bradou v červenom kabáte a 
bude Ťa pchať do vreca, tak sa neboj, 
možno len niekto písal Ježiškovi, že Ťa 
chce pod stromček... 

V škótskej rodine: 

“Detičky, už ste si pozreli darčeky?“ 

„Áno, áno!“ 

„Tak ich pekne zabaľte, aby sa do budú-
cich Vianoc nezaprášili.“ 

Je to biele a letí to dohora. Čo je to? 

Postihnutá snehová vločka. 

„Mami ja by som chcela na Vianoce 
psa.....“ 

„Nevymýšľaj!  Bude kapor ako každý 
rok !“ 

Policajt sa rozhodne, že si uloví vianočného 
kapra. Zobral náradie a začal sekať dieru 
do ľadu. 

Odrazu príde za ním jeden pán a kričí: 

“Okamžite prestaňte sekať do toho ľadu!“ 

“Akým právom mi to zakazujete?“ 

„Právom správcu zimného štadióna!“ 

Zdroj:  

http://vianoce.sk/24503-sk/vianocne-vtipy.php  

http://www.inetrelax.eu/humor/index.php/vianocne-vtipy?start=11   (Na strane sú požité ilustračné obrázky z internetu) 
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Omaľovánka - Jeseň 
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Omaľovánka - Zima 
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Nájdi rozdiely 

 
 

     Nájdi 12 rozdielov a obrázky vyfarbi. 
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Kvízovanie s Lipkovinami 

1. Ktoré je najväčšie mesto sveta? 
A. Moskva 
B. Tokio  
C. Mexico city 

2. Akú najväčšiu rýchlosť dosiahne ge-
pard? 

 A. 100 km/h 
 B. 112 km/h 
 C. 90 km/h   
3. Koľko percent zemského povrchu 

tvoria oceány? 
A. 40 % 
B. 70 % 
C. 85 % 

4. Čo je to čierna diera ? 
A. strata pamäti 
B. astrologický objav 
C. tajné miesto 

5. Komu patrí Grónsko? 
A. Dánsko 
B. Rusko 
C. Fínsko 

6. Čo to znamená v hudbe fortissimo?  
A. pomaly 
B. jemne 
C. veľmi silno  

7. Aký pôvod má rozprávka „ No po-
čkaj, zajac!“ 
A. ruský 
B. československý 
C. poľský  

8. Čo je najväčšia hlúposť? 
A. ísť do školy 
B. kúpiť za posledné peniaze peňažen-

ku 
C. prespať pekný deň  

9. Odkiaľ pochádzajú kešu oriešky?  
A. Brazília  
B. Argentína 
C. Kolumbia  

10. Oxfordská univerzita bola založená 
v roku? 
A. 1163 
B. 1202 
C. 1278 

11. Čo je to environmentalistika? 
A. veda skúmajúca životné prostredie 

človeka 
B. veda skúmajúca vzťahy medzi živo-

číchmi a rastlinami  
C. veda skúmajúca rastliny   

12. Akej národnosti bol polárnik Roald 
Amundsen? 
A. Nór  
B. Dán 
C. Američan  

13. Ako sa nazýva 3. zub v zuboradí? 
A. črenový 
B. zub múdrosti 
C. očný  

Ema Gromovská, 9. B 
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Lipkobludisko 

Klaudia Kukurová,  8. B 

Dominik Konársky, 6. B 
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Tajnička pre 1.- 4. ročník 

1. Na Halloween z nej vyrábame tváre   

2. Deti sa najviac tešia na 

3. Pod stromček dostaneš 

4. 1.1. oslavujeme 

5. Znak Vianoc 

6. Cez zimu sa na streche tvoria 

7. Koláče pečené na Vianoce 

8. Biela perina pokrývajúca krajinu v zime 

9. Vianočná ryba 

10. Vianočná ozdoba 

11. Jeden zo zimných športov 

12. Na Vianoce ....... stromček 

13. Narodil sa narodil 24.12. 

14. Stromy, ktoré cez zimu neopadnú  

15. Zimná radovánka na snehu 

Katarína Kucajová, 9. B 

  1.                  

    2.                    

    3.                   

     4.                  

  5.                    

     6.                   

    7.                  

           

     8.           

    9.             

     

     10.                 

     11.                   

12.                   

   13.                  

  14.                     

15.                     
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Tajnička pre 5.- 9. ročník 

  10.                     

  9.               

 8.                   

  7.                  

  6.                  

  5.                   

 4.                    

  3.                 

 2.                   

  1.                

1. Vianočná ryba na štedrovečernom stole 

2. Guľatá ozdoba na stromček 

3. Prvé vianočné pečivo  

4. Ochrana rúk v zime 

5. Typický symbol Vianoc 

6. Na Mikuláša sa čistia 

7. Má meniny 23. 12. 

8. Má sviatok 6. 12. 

9. Chlad po anglicky 

10. Najchladnejší kontinent 

Typické jedlo na štedrovečernom stole 

je  (tajnička) __________________ 

(Tajničku čítaj zdola nahor od čísla 1.) 

Viktória  Forbergerová, Klaudia Richnavská, 9. B 
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Jesenné lipkotvorenie s rodičmi 

Farebné žalude 

Materiál: 

polymérová hmota (čím viac farieb, tým lepšie) 

čiapočky žaluďov 

Pomôcky 

hladká kachlička 

lepiaca pištoľ 

elektrická trúba 

Postup: 

1. Pripravte si čiapočky žaluďov a polymérovú hmotu. 
Využite čo najviac starého materiálu. Pomocou bielej 
hmoty vytvorte čo najviac farebných odtieňov.  

2. Žalude vymodelujte na mieru 
k čiapočkám, aby presne sedeli. Elek-
trickú rúru vyhrejte na 110°C a pečte 
30 minút.  

3. Aby žalude z čiapočiek nevypadávali, 
zaistite ich lepiacou pištoľou. 

A máte hotovo!  

Alexandra Geletová, Denisa Kočišová, 9.B 

http://www.mediahouse.cz/reklama/inter/i-creative.html 
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Vianočné lipkotvorenie s rodičmi 

      Keď sa dni skracujú a večery sú čoraz dlhšie, a tak máme viac času na tvorenie. V tom-
to počasí si to väčšinou deti príliš dlho vonku neužijú, preto sme pre vás našli niekoľko 
skvelých nápadov na vianočné tvorenie. 

1. Rudolf s červeným nosom 

     Potrebujeme črepník, hnedú farbu (temperku, akrylovú farbu), 
čiernu fixu, oči, brmbolček (kúpite napr. 
v Hobby kreativ), hrubší papier (napr. tenší 
kartónový). Na papier obkreslíme ruky a vy-
strihneme. Črepník namaľujeme na hnedo, na-
lepíme oči, nos a dokreslíme fixou ústa. Ruky 
nalepíme do zadnej časti, aby slúžili ako paro-
hy.  

2. Svietnik z paštétových konzerv 

     Na originálny svietnik potrebujeme len pár 
plechoviek, ramienko, špagát, nejaké ozdobné 
stuhy a štipce. Plechovky umyjeme a zbavíme  
papierového obalu. Po obvode nalepíme farebnú 
stuhu. Pripevníme špagátik - najbezpečnejšie bu-
de navŕtať dierku do plechovky a špagátik  pri-
viazať. Stuhou ozdobíme aj štipce. K ramienku 
priviažeme špagátik s plechovkou a zamaskujeme 
ozdobeným štipcom.  

Denisa Kočišová, Alexandra Geletová, 9. B 

http://medium.skauting.sk/program/vianocne-potvorenie-co-zvladnu-aj-chalani/ 
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Zimná osemsmerovka 

 

 

P M E D O V N I K Y 

K E Z V O N Č E K E 

E C I E Z Z Á R M Š 

Č O M V A E L Á Š Á 

M N A A R L Y Ž E L 

O A R T B A B Y R U 

R I E K O N I E C K 

T V Y K E Č R A D I 

S A Ľ U Č R O K I M 

N A C I L E T E M U 

Vyškrtaj všetky slová a zisti, čo je v osemsmerovke! 

EVA 

ŠÁL 

LYŽE 

RYBA 

MRÁZ 

ZIMA 

OBRAZ 

KONIEC 

SVETRE 

KORČUĽA 

DARČEKY 

MIKULÁŠ 

VIANOCE 

ZVONČEK 

METELICA 

STROMČEK 

MEDOVNÍKY 

 

Osemsmerovka:  

Tvorí ju 6 písmen ako doplnenie pranostiky: 

„Na svätú Katarínu, schovajte sa pod .....................................“ 

Klaudia Richnavská, 9. B 
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Pomoc Mikulášovi 
Ježiško sa chce dostať do domu pomocou komína, no čerti mu nastražili pasce, aby deťom 
nedoniesol darčeky. Pomôž Ježiškovi vyriešiť bludisko a bezpečnostný systém do domu po-
mocou tajničky a príkladov. Keď sa dostane Ježiško dnu, dozvieš sa aj ako sa povie po latin-
sky VIANOČNÝ STROMČEK. Postupuj podľa pokynov: 

1. Nájdi cestu v bludisku a dôjdeš k tajničke 

2. Vyrieš tajničku a farebne vyznačené štvorčeky ti pomôžu vyriešiť prvý 
bezpečnostný kód vo forme písmen. Kód po anglicky napíš do tajničky. 

3. Nakoniec vyrieš príklady a výsledky zoraď zostupne, a tak sa ti podarí 
zistiť bezpečnostný číselný kód na otvorenie trezoru.  

Tajnička: 

1. nikdy 

2. Zem 

3. dotyk 

4. sám 

5. učiť sa 

6. neter 

7. vesmír 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

1

. 
R  39:  3  = 

2

. 
A  64. 64 = 

3

. 
B 936-75 = 

4

. 
O 546+8  = 

5

. 
R MDXI  = 

Anetta Čaplová, 8. B 
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Zo sveta hudby 

     One Direction je britsko-írska chlapčenská hudobná skupina, ktorú tvoria , Harry Styles, Za-
yn Malik, Liam Payne, Niall Horan a Louis Tomlinson. V siedmej sérii speváckej súťaže X-Factor 
obsadili 3. miesto a následne podpísali nahrávaciu zmluvu so Sony Music.  

Členovia: 
Louis William Tomlinson - (* 24. december 1991) - najstarší člen skupiny. Pochádza z 
mestečka Doncaster v South Yorkshire v Anglicku. Jeho priateľka je Eleanor Calder. 

Harry Edward Styles - (* 1. február 1994) - najmladší člen skupiny. Pochádza z dedin-
ky Holmes Chapel v Anglicku a bol lídrom skupiny White Eskimo. Vymyslel názov skupiny "One 
Direction". 

Zayn Jawadd Malik - (* 12. január 1993) - má pakistanský pôvod a pochádza z Brad-
fordu v severnom Anglicku. Jeho snúbenicou je Perrie Edwards, členka dievčenskej skupiny Lit-
tle Mix.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niall James Horan -  (* 13. september 1993) -Ako jediný člen skupiny pochádza z Irs-
ka z mesta Mullingar. Jeho matka je Maury Gallagher a otec Bobby Horan. Jeho dvojča sa naro-
dilo mrtvé, okrem toho má jedného staršieho brata Grega. Po rozvode rodičov žil s otcom, štu-
doval na Coláiste Mhuire - Christian Brothers school, bol v školskom zbore, vystupoval najmä na 
Vianoce. Od detstva hrá na gitaru 

Liam James Payne - ( * 29. august 1993) - narodil sa v anglickom meste Wolverham-
pton, West Midlands. Študuje hudbu a prvýkrát súťažil v X-Factore už v roku 2008. 

One Direction 
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Kariéra 
The X Factor. V roku 2010 sa všetci piati 
členovia neúspešne pokúsili sólovo dostať 
do finálových kôl, ale napriek tomu sa 
hosťujúcej porotkyni Nicole Scherzinger 
podarilo presadiť nápad na spojenie tých-
to piatich sólistov do jednej skupiny, a 
tak sa stali súťažiacimi v kategórii skupi-
na. Ich mentorom sa stal Simon Cowell. 

Počas pôsobenia predviedli neskutočné výkony, ale napokon skončili tretí po finalistke Re-
becce Fergusonovej a víťazovi Mattovi Cardleovi. Ale ich mentor Simon Cowell povedal, že 
toto je začiatok skupiny One Direction. A mal pravdu.  

Čo sa dialo so skupinou ďalej ... 
Po skončení súťaže The X-Factor 
skupina podpísala nahrávaciu zmluvu 
so Sony Music. Od februára do apríla 
2011 absolvovali spolu s ďalšími de-
viatimi súťažiacimi turné po Spoje-
nom kráľovstve a Írsku. 

Ich debutový singel "What Makes 
You Beautiful" vyšiel 11. septembra 
2011 a umiestnil sa v hitparáde UK 
Singles Chart na 1. mieste. Do konca 
roku 2011 predali viac ako 540 tisíc 
kópií. 

Albumy 
Up all night, Take me home a najnovší album Midnight Memories vyjde 25.11.2013. 

New songs 
Najnovšie songy - Story Of My Life, Diana, Best Song Ever  a iné .....  

THIS IS US 
Nedávno vyšiel aj film, ktorého  názvom je This Is Us, preklad: “Toto sme my“. One Direc-
tion:This Is Us je britsko –americký 3D koncertový film, v ktorom hraje chlapčenská sku-
pina One Direction. Premiéra filmu vo Veľkej Británii bola 29. augusta 2013. Deň na to aj 
v Spojených štátoch. 

Our Moment 
Je meno prvého parfumového produktu , ktorý chlapci vydali. Do parfu-
mu použili svoje najobľúbenejšie vône ovocia. 

 

Katarína Kucajová a Katarína Gardošíková, 9. B 
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Zimné trendy 

     Za posledných pár rokov sme si zvykli mať stromček v rôznorodých farbách. Na farby v 
tieto vianoce zabudnite. Chcete kráčať 
ruka v ruke s módou? Tak potom  stavte 
na bielu, bielu a ešte raz bielu! V kurze 
sú tento rok aj vence. Veľké a všade, 
nielen na vchodových dverách. Pokojne 
ich môžeme ozdobiť nakrájanými a vysu-
šenými pomarančmi a citrónmi. Tá vôňa 
si Vás získa a umocní atmosféru Vianoc, 
podľa dekoratérov.  

Ak nič také doma nenájdete, nechajte 
sa inšpirovať:  

Dekoratívne sviečky  Dekoratívny  vankúšik 

Vianočné gule 

Vianočná dekorácia 

Vianočné dekorácie Alexandra Geletová a  Denisa Kočišová, 9. B ww.kika-eshop.sk 

Adventný veniec 



 

33              Lipkoviny 1/2     Školský časopis 2014/2015;                     Základná škola, Lipová 13, Spišská Nová Ves 

Vianoce vo svete   

- “Hlavným mestom Vianoc” je Betlehem. V ňom je v bazilike nad Jaskyňou narode-
nia štrnásťcípa strieborná hviezda, ktorá označuje pravdepodobné miesto Ježišovho 
narodenia. Počas Vianoc sa Svätá zem, Izrael, tradične zapĺňa množstvom pútnikov, 
ktorí sem prichádzajú sláviť sviatky. Bazilika Narodenia je veľmi veľká a na Štedrý 
deň pojme tri rôzne skupiny veriacich z troch rôznych cirkví – katolíckej, protestantskej a koptskej spolu so 
sýrskymi cirkvami a arménskou cirkvou. Štedrovečerný jedálny lístok v Izraeli dokazuje vplyv amerických a 
anglických zvykov: hlavný chod tvorí morka okorenená paprikou, škoricou a muškátovým orechom a plnená ry-
žou, mäsom, orieškami a mandľami. V protestantských zboroch je zvykom chodiť skoro večer 24. decembra v 
skupinách koledovať. Na druhý deň pred raňajkami rozbaľujú ich deti darčeky. Po raňajkách idú protestanti 
do chrámov, navštevujú priateľov a želajú si navzájom šťastné Vianoce. Katolícki kňazi cez sviatky posväcujú 
svätenou vodou členov rodín 

-  USA v noci z 24. na 25. decembra letí nad krajinou Santa Claus na saniach a cez komí-
ny prichádza do domov. Tam vkladá darčeky do "vianočných ponožiek".    

 - Väčšina zo zhruba dvoch percent indických katolíkov žije na juhu krajiny. Pieseň Ti-
chá noc spievajú v hindštine, niekde sa podáva ryba na korení karí s ryžou. Kresťania v 
juhoindickom štáte Kérala ohlasujú príchod Vianoc obrovskými farebnými hviezdami z pa-
piera, ktoré umiestnia nad domové dvere. 

- Už v polovičke novembra príde Mikuláš v Holandsku, ktorý sa tu nazýva Sinterklaas. Na 
bohato vyzdobenej lodi plnej darčekov ho sprevádzajú postavy černoškov - Zwarte Piet. 
Vrcholom je 5. december, keď si ľudia vymieňajú darčeky. 

- Mnohí Gréci majú namiesto vianočného stromčeka loďku ozdobenú svietiacimi reťazami, ktorú vyložia do 
okna alebo do záhrady. Darčeky zvyčajne na Vianoce nie sú, namiesto toho si ich deti nájdu pod posteľou v 
noci z 31. decembra na 1. januára. Darčeky prináša Svätý Bazil. 

-  Dedo Mráz prinesie deťom v Rusku darčeky až na Silvestra. Rodina sa zíde pri vianočnom stromčeku a 
spoločnom jedle. Pravoslávne vianočné sviatky v Rusku sa podľa juliánskeho kalendára oslavujú o 13 dní neskôr, 
než vo väčšine Európy. 

- Typickou tradíciou v Rumunsku je adventná zabíjačka. Zvyk dostal po-
dobu aj v hovorovom jazyku: ak niekto "zabíja ošípanú", znamená to, že 
"myslí na Vianoce". Deti idú od domu k domu a spievajú koledy, za čo do-
stanú peniaze a sladkosti. 

- Najdôležitejším vianočným rituálom v Španielsku je ťahanie šťastných 
čísel vianočnej lotérie. "Lotería de navidad" je najstaršou a najväčšou lo-
tériou sveta. Miliardové sumy sa 22. decembra rozdelia do množstva men-

ších výhier. 

- Vianočné zvyky v Mexiku majú korene v období španielskej kolonizácie. Ulicami tiahnu búrlivé 
sprievody, ktoré predstavujú hľadanie nocľahu Máriou a Jozefom pred narodením ich syna- 

-V Libérii palmy, z ktorých sa získava jedlý olej, ľudia ozdobia zvonmi a sú z nich vianočné 
stromčeky. V mnohých komunitách sa zaužíval vianočný ohňostroj.   

- V Egypte na Štedrý večer idú všetci do kostolov v úplne nových šatách. Bohoslužby sa končia 
o polnoci hlaholom zvonov. Potom idú ľudia domov na slávnostnú večeru, počas ktorej sa podáva 
fata - jedlo z chleba, ryže, cesnaku a vareného mäsa.  

Klaudia Kukurová 8. B, Katarína Kucajová, 9. B  
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Vianočné oblečenie 

K štedrovečernému stolu:      

      Outfit ku štedrovečernému stolu pre 
dievčatá by mal byť celkom jednoduchý.  
My sme zvolili obyčajnú čiernobielu kombi-
náciu, ktorá nikdy neomrzí. K šatám 
s typickým dievčenským vzorom sme dola-
dili čierny svetrík, ktorý vďaka aplikácii 
zároveň ladí k topánkam. Náramky sú 
zlaté -zvolili sme ich, aby nám oživili ce-
lý outfit a nenápadne ladili s detailami 
kabelky.                       

Outfit pre vianočnú pohodu:    

     Outfit pre vianočnú pohodu by mal byť pohodlný. Môže to 
byť pokojne aj takýto ležérny štýl, aký sme zvolili my. K sivým 
teplákom sme doladili typický vianočný svetrík, ktorý je nielen 
štýlový, ale aj maximálne pohodlný. Nakoniec sme pridali len po-
hodlné papuče a nekonečný šál, ktorý príjemne zahreje počas 
studených večerov. 

Zimné doplnky: Vyzerať štýlovo 
môžete aj v mrazivom počasí. 
S týmito doplnkami, ako sú čiapka 
s brmbolcom a rukavice so vzorom 
mačky, určite vyniknete. Nebojte 
sa byť viac  kreatívni. 

Denisa Kočišová a Alexandra Geletová, 9. B 
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Módna polícia 

 

 

Alexandra Geletová, Denisa Kočišová, 9. B 

     Jednoznačne oranžová! To si povedali spe-
váčka Jennifer Lopez a módna návrhárka Victo-
ria Beckham. Komu pristanú podľa vás viac? Pod-
ľa nás je to Jennifer... 

Vicoria Beckham vs. Jennifer Lopez 

     Bella a Jada asi majú rovnakého 
stylistu. Obe sa totiž ukázali v rov-
nakých šatách. Komu podľa Vás pri-
stanú viac? 

Podľa nás je to nerozhodné.  

Bella Thorne vs. Jada Pinkett Smith 

     Rovnaké šaty si na seba obliekli Rutina Wesley 
a Ashley Tisdale. Ktorej sa podľa Vás hodia viac? 

My dávame hlas Ashley. 

Rutina Wesley vs. Ashley Tisdale 
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Ako sme si ozdobili náš 
Štedrovečerný stôl 

     V minulom školskom roku sme si pred Vianocami pripravili so žiakmi štedrovečerný stôl na 
chodbe našej školy. Použité boli nenáročné dekorácie a výzdoba tak, aby to nezaťažilo rodi-
čov ani deti. Aktivita bola zameraná na spoluprácu v rodine a ako námet na tvorbu detí aj do-
ma. 

     Milí rodičia, nechajte nás, prosím, pripraviť štedrovečerný stôl podľa našich predstáv!  

     Základ: 

biely obrus 

zlaté obrúsky 

riad na stolovanie 

príbor 

poháre podľa nápojov 

servítky 

     Výzdoba: 

papierové hviezdičky 

vetvička zo stromu 

čajové sviečky 

poháre a papierové  vianočné hviezdy 

Denisa Kočišová, 9. B a celá RR 
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Prísady: 
Cesto: 350 g polohrubej múky, 200 g hladkej múky, 80 g masla, 2 vajcia, 3 lyžice práškového cukru, 250 ml 
mlieka, 20 g droždia, 2 lyžice rumu, štipka soli 
Posýpka: olej, škoricový cukor, vanilkový cukor, orechy, kokos alebo kakao 
 
Postup : 
      Do misky dáme múku, rozpustené maslo, práškový cukor, vajce a štipku soli. Pripravíme si kvások—do tep-
lého mlieka pridáme lyžičku cukru a droždie. Kvások pridáme do zmesi a vypracujeme cesto (podľa potreby 
pridávame múku). Cesto musí byť tuhšie. Necháme vykysnúť. Vykysnuté  cesto rozdelíme na bochníky, z kto-
rých vyvaľkáme dlhé valčeky, ktorými pevne omotáme namastené fľaše tak, aby sa prekrývali. 

      Namotaný trdelník potrieme olejem a obalíme posýpkou vyváľaním v nej. Tým sa cesto krásne rozloží po 
obvode fľaše. (najlepšie je použiť škoricový cukor a mleté orechy) . Môžeme použiť orechy, kokos, vanilkový 
cukor, kakao .... Pečieme vo vyhriatej rúre pri  160 - 170 stupňoch do zlata asi 20 minút. Fľaše neprasknú!  

      Po upečení ihneď stiahneme trdelník z fľaše a pocukrujeme. Z uvedeného množstva cesta vyjde asi 9 tr-
delníkov. 

       Dobrú chuť!  

Varíme s Lipkovinami 

Zdroj: nápady z  facebooku 

Domáci voňavý trdelník 
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Ak láska topí ľad, čo pani Zima vyčarila. 
 Ak dá človek viac, čo v sebe skrýva.  

Ak vládne všade ticho a počuť len praskať mráz.  
Padajúce vločky a v detských očiach je vidieť jas.  

Tak prišla doba,  
keď každý pre každého má pár prívetivých viet,  

pre ten zázrak Vianoce a nad čaro Vianoc nič krajšieho niet!  
Krásne Vianoce praje redakčná rada 

Ema Gromovská, 9. B 

Jolana Javorská, 4. A 
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V časopise na tvorbu úvodnej strany boli použité obrázky z internetu: h>p://www.transformingdiabetes.ca/ 
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