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SNEHOVÁ VLOČKA 
 
Jedna vločka, druhá vločka,  
Cez oblôčik  žmúri očká. 
Sánky si hneď nachystáme, 
a letíme k starej mame. 
Sniežik krásne padá, 
ten mám veľmi rada. 
Postavíme  snehuliaka, 
Miesto nosa mrkva dáka, 
nech má stará čierna straka  
niečo dobré do zobáka. 
 
A. Müllerová, E. Švandová, 7.B 
 

  

ZIMA JE TU! 
 
Jeseň odchádza, zima prichádza! 
Však sniežik k nám letí, 
tešte sa deti! 
Už Štedrý deň klope na dvere. 
No len pozrite sa na tie nádeje! 
Sneží  bez prestania, 
To je proste čaro vianočného diania! 
 
Grétka Brišková, 3.A 

MIKULÁŠ 
 

Vitaj, vitaj, Mikuláš, 
čo v batohu pre nás máš? 

Darčeky a sladkosti, 
to sú pre nás radosti. 

 
Každý rok na saniach prídeš, 
pred domom ich zaparkuješ. 

Veľa sobov, veľa sily, 
nikto si ich nepomýli. 

 
Všetkým deťom radosť robíš, 

darčeky do okna vložíš. 
Všetky deti ťa zbožňujú, 

básničku ti zarýmujú. 
 

Alex Mocsonoky, Maxim Tupý, 9.A 
 



Zachránené psíča 

Bolo príjemné chladné 

popoludnie a v meste už 

rozsvietili stromček. Tak mi 

napadlo, žeby sme s mojou 

dobrou kamarátkou mohli ísť 

na punč.  

Ako sme prechádzali 

mestom smerom k parku 

a užívali si sladkú chuť punču, 

zrazu sme niečo začuli. Bolo to 

niečo ako kňučanie. Začali sme 

sa obzerať okolo seba 

a hľadať, odkiaľ to prichádza. 

A zrazu sme to uvideli. Malé 

biele šteniatko pohodené 

medzi kríkmi. Strašne kňučalo a triaslo sa od zimy. Zobrali sme neďaleko 

pohodenú deku a zabalili sme ho. Rozhodli sme sa, že ho zoberieme 

k veterinárovi. Nič lepšie nás v tej chvíli nenapadlo. Keď sme tam 

dorazili, šteniatko sme odovzdali pánovi veterinárovi. Bol veľmi milý a ochotný 

nám pomôcť. Povedali sme mu príbeh, ako sme sa k šteniatku dostali a on nám 

povedal: „Urobili ste správnu vec, je v poriadku, ale veľmi podchladený 

a vyhladovaný. Zachránili ste mu život, ale potrebuje opateru a lásku.“ 

Poďakovali sme sa a odišli sme.  Na rad prišla dôležitá otázka: „Čo s ním 

budeme teraz robiť?“ Obidve sme si vymenili smutné a zároveň nervózne 

pohľady. Usúdili sme, že najlepšie by bolo povedať o tejto situácii našim 

rodičom. Tak sa aj stalo. Našťastie moja dobrá kamarátka má veľkú 

záhradu, všetky potrebné podmienky pre psíka a navyše, psíkov má veľmi rada.  

 A teraz zakaždým, keď idem k nej, zastavím sa a kúpim hračku pre 

malého Alvina, z ktorého sa stal verný, veselý a milý psík. Všetci ho máme radi. 

Katka Sandtnerová, 9.A 

 

  



Majstrovstvá okresu v streľbe zo vzduchovej pušky Slávia 30. 
 
 

V piatok 25.11.2022 sa v telocvični ZŠ Holubyho uskutočnilo okresné kolo 
v streľbe zo vzduchovej pušky Slávia 30. Toto športové podujatie organizoval 
ŠSK Piešťany pod vedením pána Františka Doboša, naša základná škola a  CVČ 
Piešťany. Podujatie bolo súťažiacimi a vedúcimi družstiev hodnotné veľmi 

pozitívne aj vďaka dobrým podmienkam.    
V konkurencii 46 súťažiacich sa 

nestratili ani zástupcovia našej školy. 
V kategórii družstiev sa mladší žiaci 
v zložení Otajovič, Kupec, Petřek 
s nástrelom 442 bodov umiestnili na 2. 
mieste v okrese. Družstvo starších žiakov 
v zložení Slezák, Tupý, Bartovic si v rámci 
okresu dokázalo s nástrelom 781 bodov 
vybojovať víťazstvo a postup na 
majstrovstvá kraja do Trnavy. V kategórii 
jednotlivcov naši zástupcovia nesklamali - 
Otajovič si nástrelom 157 bodov zabezpečil 
postup na majstrovstvá kraja z 2. miesta 
medzi mladšími žiakmi a Bolerázsky obsadil 

s nástrelom 222 bodov medzi staršími 
žiakmi 6. miesto.  

  



Majstrovstvá okresu v Basketbale 3x3 žiačok a žiakov 
 

V dňoch 1. a 2.12 naša škola spoločne s CVČ organizovala okresné kolo 
v Basketbale 3x3 žiačok a žiakov. V kategórii žiačok nás reprezentovali Švorcová, 
Strížencová, Sandtnerová a Valentovičová. Napriek nespornej snahe, bojovnosti 
a nasadeniu účinkovanie našich žiačok stačilo len na konečné 7. miesto. Turnaj 
žiačok bol veľmi kvalitný a vyrovnaný. 
Celkovým víťazom sa stali žiačky Gymnázia 
Pierra de Coubertina Piešťany, ktoré vo finále 
pokorili ZŠ Brezová. 

V kategórii žiakov nás reprezentovali 2 
družstvá. Družstvo žiakov 8. ročníka v zložení 
Hrčka, Polák, Michalec, Tapušík napokon 
nepostúpilo. Žiaci 9. ročníka v zložení Fodrán, 
Duong, Ružička a Strúčka sa dokázalo 
prebojovať až do finále, v ktorom oplatili 
žiakom ZŠ Brezová prehru zo skupiny 
a zaslúžene sa tešili  z celkového víťazstva v 
turnaji.     

 

 

 

 

 

VODNÉ POLO 

Vodné polo je loptová hra, v ktorej proti sebe 
nastupujú 2 sedemčlenné družstvá. Hrá sa na štyri 

štvrtiny po 8 minút čistého času, mladší žiaci hrajú 4 x 7 minút a mladšia 
prípravka 4 x 6 minút. 

Prvá zmienka o loptovej hre vo vode je z roku 1840. V roku 1880 až 1888 
získalo vodné pólo súčasnú podobu. Prvé pravidlá hry spracoval William Wilson 
zo Škótska. K zjednoteniu pravidiel došlo v roku 1908. Vodné pólo je najdlhšie 
hraným športom na olympijských hrách. Prvýkrát sa objavil na olympiáde 
v Paríži v roku 1900.  

Ja tiež hrávam vodné pólo. Je to dosť náročný šport, ale je to aj zábava. 
Rada by som v ňom pokračovala a dosiahla nejaké úspechy. 

 

Emma Gregoričková, 5.A 



ČAS VIANOČNÝ 
 
Ked' rozlúskneme orechovú 
škrupinku,  
a pod tanier si dáme z kapra šupinku,  
ked' na oblátky rozdáme si med, 
a veríme, že krajší bude svet, 
pod stromčekom vianočným, 
čakajú nás darčeky.  
Je to ten čas vianočný. 
 
Noor Palková 6.A 
 

 

SNEHOVÁ VÍLA 
 

Biela ako víla 
svoje šaty predstavila. 

Samé drobné kryštáliky, 
ligocú sa koráliky. 

 
To je vločka snehová, 

cez okno nás von volá. 
Jedna s druhou tancujú 

a spolu sa radujú. 
 

Na zemi ich je už veľa, 
krajina je biela celá. 

Snehuliaka postavíme 
a zimu si urobíme. 

 
K. Sandtnerová, 9.A 

 

  



Galéria zimných prác žiakov 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      



 

ZIMA 
 
Zima. 
Mrazivá, čarovná. 
Sneží, mrazí, topí sa. 
V náručí snehu. 
Perinbaba. 
 
Andrej Bolerázsky, 8.A 
 
 

ZRKADLO 
 

Zrkadlo. 
Tiché, tajomné. 

Stojí, odráža, neklame. 
Vidí vždy len skutočnosť. 

Pravdivosť. 
 

Daniel Michalec, 8.A 
 
НОВИЙ РІК 
 
Новий рік, Новий рік! 
Радісна мить 
Нове щастя, Новий стіл 
Радісний сміх 
 
Новий рік 
Це мить чудес 
Новий рік, 
Момент чудес 
 
Náš ukrajinský spolužiak Vasyl Bakšan, 9.A 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÚŤAŽ SLADKÁ OTÁZKA 

Milí žiaci (a možno aj učitelia a iní pracovníci školy)!  

Potrápte svoje mozgové závity a zapojte sa do našej súťaže. Zodpovedzte súťažnú úlohu a vyhrajte 

sladkú odmenu.  

AKO SA ZAPOJIŤ? Na lístok napíš svoje celé meno, triedu a správnu odpoveď. Čitateľne, 

samozrejme! (Pravopisné chyby nebudeme hodnotiť.) Hlasovať môžeš len raz. Lístok odovzdaj 

svojej učiteľke alebo vychovávateľke alebo vhoď do škatule vedľa zborovne na I. stupni. 

Odpovedzte do 31.3.2023. Môžete svoje správne odpovede posielať aj elektronicky na adresu 

casopisstvorka@centrum.sk  alebo prostredníctvom správy cez EduPage p. Čárskej – uveďte svoje 

celé meno a priezvisko, triedu a správnu odpoveď.  

VÝSLEDKY? Spomedzi správnych odpovedí vyžrebujeme výhercu, ktorý získa sladkú odmenu. 

Výsledky sa dozviete v nasledujúcom čísla nášho časopisu.  

Výsledky z prvého čísla – na obrázku bolo 16 štvorcov. Spomedzi správnych odpovedí žiaci vyžrebovali A. 

Tapušíkovú zo 4.A, Leu Bartovicovú z 1.A  a Šimona Kováča z 3.B. 

Nová súťažná otázka: 

Vo vlaku zo Žiliny do Piešťan cestuje 20 ľudí. Na stanici 

v Púchove čaká 10 ľudí a na stanici v Trenčíne čaká tiež 

10 ľudí. Koľko ľudí sa vezie vo vlaku zo Žiliny do Piešťan? 

MIKULÁŠ 

Aj tento rok k nám zavítal Mikuláš so svojím sprievodom, aby potešil deti 

našej školy. 

 

mailto:casopisstvorka@centrum.sk


MIŠKA A VIANOČNÉ 

PRASIATKO 

 

Jedného dňa Miška dostala 

prasiatko. Bolo celé čierno-biele. 

Nasadila mu vianočnú čiapku a šli 

stavať vianočný stromček.  Na 

druhý deň ráno Miška vstala a od 

radosti skákala na posteli, lebo bol 

Štedrý deň. Včera stavali stromček 

a dnes ho budú ozdobovať. Vytiahli 

vianočné gule a hviezdu a vyzdobili 

stromček. Potom sa Miška s 

prasiatkom začali naháňať. Mama 

ich upozornila: „Dávajte pozor, 

aby ste nezhodili stromček!“  Ale 

Miška a prasiatko sa naháňali 

ďalej. Behali okolo stromčeka 

a poskakovali. Zrazu bolo počuť – 

bum, bác, tresk! Vianočný 

stromček ležal na zemi. Bolo to 

strašné! Mama vošla do izby 

a zistila, že stromček je na zemi. 

Veľmi sa hnevala. Miška 

i prasiatko boli veľmi smutní. 

A mama musela kúpiť nový 

stromček, lebo tento bol celý dolámaný. 

 

Viktória Frankovičová, 3.A 



TAJNIČKA 

 

 

1. Skrášľovanie príbytku pred Vianocami 

2. Kto nosí darčeky? 

3. Vianočná polievka 

4. Na Vianoce sa stretne celá ... 

5. Na Vianoce vo vani pláva ... 

6. Cudzopasná rastlina rastúca 

na stromoch, ktorou cez 

Vianoce zdobíme príbytky 

7. Svätá bytosť s krídlami 

Pomôcky:  IMELO 

 

Autor:  Alex Mocsonoky, 9.A 

 

 

 



TIP NA DOBRÚ KNIHU 

 

NIEŠO – David Williams 

Kniha prináša príbeh decka, ktoré má úplne všetko, ale chce stále viac a viac, 

jednoducho ešte ... NIEŠO. 

NIEŠO je cicavec. NIEŠO vyzerá ako srsťou obrastená guľa. Táto najvzácnejšia zo 

všetkých beštií sa vyskytuje iba v najhlbšej, najtmavšej a najdžungľovitejšej 

džungli. NIEŠO sám nevie, kde má ústa a kde zadok, snažil sa už najesť aj 

zadkom. Jeho najobľúbenejšie jedlo sú vanilkové sušienky, ale inak zje všetko, aj 

vás, aj váš dom.  

NIEŠO – sú nenásytné, mrzuté a niekedy aj bezočivé tvory. Narastajú do 

gigantických rozmerov. Zjedia jednoducho všetko. NIEŠO sa volá NIEŠO, lebo je 

to niečo, ale s Š. 

A ešte niečo. NIEŠO nemá nohy ani ruky, pohybuje sa kotúľaním a niekedy aj 

skákaním. 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornenie! 

V žiadnom prípade 

nechovajte NIEŠO v dome, 

sú to najhoršie domáce 

zvieratá na svete. 

Tento obraz nie je len taký obraz,  tento obraz je NIEŠO! 

Knihu odporúča - Vilma Kropajová, 4.A  



                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

VIANOCE NA INFORMATIKE 

 

Práce žiakov 2.B na hodine informatiky. 
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