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Zasnežené Vianoce 
 

Prekvapenie 

vo vianočnom ráne 

nesmelé vločky 

na okennom ráme 

 

zima štedrá tešme sa z nej 

vetrík podíď koledou nám zaznej 

vyštíp líca krásne dočervena 

pohlaď statné stromy na ramená 

 

a ty perinbaba veru nešetri 

dopraj veľa radosti pre deti 

 

nech v záhrade 

snežného muža zdobia 

kým stromčeku rodičia 

oblečenie stroja 

 

keď cítiť už na perách 

dotyk medovníkov 

vžitý v tajomstvách 

krásne bez slov 

 

zapaľujeme štvrtú sviecu 

štvrtú hviezdu žiarivú 

kým pokoj nežne hladí 

krajinu. 
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 Akcie študentov a školy 

Vo štvrtok a piatok sa dňa 06. – 07. 

Decembra uskutočnil ZENIT 

v elektronike. Išlo o krajské kolo 29. 

ročníka Otvorenie tohto ročníka 

a krajského kola sa nieslo 

v znamení tradičných príhovorov 

ku ktorým sa pripojil aj náš pán 

riaditeľ, ktorý držal našim chlap-

com palce a následne sa všetci 

odobrali do tried. Kým sa začalo 

pracovať každý si otestoval svoje 

vedomosti pri teste ktorý sa písal 

hneď po zahájení tejto súťaže. Po-

tom už nezostávalo nič iné ako 

zabojovať a ukázať každému ako 

vyzerá usilovná práca, hneď po 

odobraní sa na dielne. Výsledky 

o deň po práci určite stáli za to 

a dúfame že všetci pracovali tak, 

aby boli na seba hrdí. Ďakujeme 

krajskému centru voľného času, 

ktoré celú túto akciu zorganizovalo 

v nádeji že aj tento rok tu privítame 

talentovaných mladých tvorcova. 

Naša SOŠ Stará Turá túto akciu 

privítala v svojich školských prie-

storoch a umožnila sa tak žiakom 

realizovať a bojovať o svoje umies-

tnenia. No neodišla vôbec na 

prázdno. Aj my máme šikovných 

žiakov, ktorý môžu hrdo reprezen-

tovať našu školu. Súťaž sa delila na 

vali a a získali umiestnenie Mário 

Maršálek ktorý sa hrdo môže tešiť 

z tretieho miesta, Marcel Kostelan 

ako víťaz tejto kategórie ktorý si 

prvé miesto vybojoval pre seba. Za 

kategóriu A sa umiestnil Martin 

Hajdin ktorý pre našu školu vybojo-

val tretie miesto. Treba spomenúť 

Aj Martina Bukovčáka, ktorý sa 

dve kategórie. Kategóriu 

A a kategóriu B. Naši žiaci obsadili 

tri umiestnenia v týchto kategó-

riách. V kategórii B nás reprezento-

neumiestnil ale zabojoval tiež. Ne-

treba vešať hlavu, lebo určite každý 

podal statočný výkon. 

 

 

 

 

 

 

   
Foto: Silvia Fričová 

Študenti SOŠ Stará Turá 4.G triedy sa rozhodli pomôcť 

Po odvysielaní úspešného charita-
tívneho galaprogramu v televízii 
JOJ sa študenti Strednej odbornej 
školi dohodli, že na Mikuláša na-
vštívia všetky školy v meste a vy-
zbierajú staré mobily. Podobným 
spôsobom môžete chorým deťom 
pomôcť aj vy do 15. decembra a to 
tak, že odovzdáte svoj starý mobil 
do O2. 
„Po odvysielaní Srdca pre deti v 
televízii sme sa so spolužiakmi do-
hodli, že musíme niečo urobiť. Prí-
behy chorých detí nás dojali až k 

slzám, veľmi sme im chceli po-
môcť,“ povedala organizátorka 
akcie Dominika Gulánová (19). 
Keďže študenti ešte nezarábajú, 
vyhlásili po školách zbierku starých 
mobilov, do ktorej sa zapojili všetky 

školy. 
„Chceli sme, aby to bolo práve na 
Mikuláša. Tentoraz nerozdával 
sladkosti, ale žiaci mu nosili telefó-
ny. Každý, kto mohol, tak ochotne 
odovzdal svoj starý mobil. Dokopy 
sme ich vyzbierali takmer sto,“ 
prezradila Dominika. Pre tých, ktorí 
včera nemohli odovzdať starý mo-
bil, nechali na školách vrecia, do 
ktorých ich môžu ukladať až do 15. 
decembra. Srdce pre deti je chari-
tatívny program denníka Nový Čas, 
ktorý spravuje Nadácia Pontis.  

Zenit 
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 Akcie študentov a školy 

Stužková 
Na Stužkovú sme sa pripravovali 

dva dni vopred. Na nácviku sme sa 

učili texty piesní Gaudeamus Igitur 

a pesničku Nikdy nebolo lepšie od 

skupiny Hex. Pred Stužkovou sme 

taktiež chystali sálu, pripravovali 

sme stoly a výzdobu. Nástup sme 

organizovali vo dvojiciach, ktorý 

nám spríjemnila príjemná hudba. O 

chvíľu na to sme spievali pieseň 

Gaudeamus Igitur. Všetci žiaci sa 

snažili spievať. Nasledovala dôleži-

tá časť, príhovor Pána riaditeľa 

Durošku. Tu by sa hodila mierna 

kritika, pretože žiaci akosi zabudli 

predložiť  pohár na prípitok.  O 

chvíľu neskôr začalo krstenie krás-

nych zelených stužiek. Stužky nám 

krstila naša krstná mama—Pani 

učiteľka Páleníková. Krásna chvíľa 

bola, keď sme našim  mamám da-

rovali ružu.  Našim otcom sme da-

rovali malý symbolický aperitív.  

Nasledoval tanec s našimi rodičmi. 

Stužková slávnosť bola spestrená 

šiestimi programami, na ktorých sa 

zúčastnili iba chalani.  Scénky boli 

humorného charakteru.  Predstavi-

telia scén museli predviesť svoj 

tanečný  a herecký talent.  Najkraj-

šie bolo to, že sa na organizácií 

Stužkovej slávnosti podieľali všetci 

moji spolužiaci a samozrejme aj ja.  

Dvaja naši talentovaní žiaci zložili 

pieseň. V ktorej dva verše boli o 

každom z nás. Bolo to zaujímavé, 

pretože pieseň nás charakterizova-

la.  Po tomto krásnom vystúpení 

nás obslúžili krásne ženy  z  Hotelo-

Imatrikulácia 
V októbri sme oficiálne prijali medzi 

seba našich nových prvákov. Usku-

točnilo sa to 17. októbra v stredu. 

Organizátormi tohto podujatia nebol 

nik iný ako štvrtáci ktorí si pripravili 

zábavné scénky pre našich prvákov. 

Program sa zahájili muzikanti The 

Smile z Holíča. Jedným z ich členov je 

aj náš žiak zo 4.A Viktor Rybetský. 

vej akadémie. Torty sme si dali 

spraviť jednej osobe. Páčilo sa mi, 

že torty boli vo farbách zelenej a 

bielej, čo symbolizovalo farbu  

Stužkovej slávnosti. Kritizoval by 

som to, že veľkú tortu nedali hos-

ťom ale ju odložili a o pár dní ju dali 

žiakom na obedoch. Avšak čo sa 

týka našich tort, tie boli krásne, ale 

hlavne chutné. Na každej bolo  

meno žiaka.  

Týmto vystúpením ukázal že aj keď 

sme škola zameraná na elektrotech-

niku, žiaci sú šikovní aj v iných oblas-

tiach a majú široké spektrum záľub. 

Čo by ale naša škola bola bez našeho 

pána riaditeľa, ktorý si pre nás pri-

chystal príhovor ako to už býva všade 

zvykom. Nasledovalo už len predsta-

venie poroty zo štvrtáckych tried 

a hlavného kata. Katova úloha bola 

v prvom rade nahnať strach prvákom 

ale okrem toho čítal zoznam vecí 

ktorých by sa prváci mali držať a rady 

ako najlepšie rešpektovať pánov 

štvrtákov. Po tomto sa naši moderá-

tori zhostili rozdeľovania úloh ktoré 

mali vopred dobre prichystané. Naši 

prváci si po jednom alebo niekedy aj 

po skupinkách nastúpili na pódium 

domu kultúry Javorina. Úlohy boli 

naozaj rôzne ale v prvom rade sme 

museli dýchať a na to vybrali nosičov 

ktorý nás postupne so svojimi vedier-

kami zásobovali čerstvým vzduchom. 

Dievčatá sa akoby na chvíľku presu-

nuli do kuchyne keď strúhali mrkvu. 

No doma to však nerobia ústami 

z kolien frajera. Teda aspoň si myslí-

me. Keď sme sa presunuli do tej po-

myselnej kuchyne musíme spomenúť 

aj vajíčka ktoré si navzájom žiaci pre-

vliekali cez nohavice. Potom sa vajíč-

ka zobrali a šľahali aby z nich bola 

pena, no vo väčšine prípadov to ne-

bola pena a svoju ´´tvrdú´´ drinu 

chlapci pocítili na hlave. Nuž ale čo 

by toto všetko bolo bez lásky? Tá je 

všade potrebná a tak sa rozhodlo že 

ani tu nesmie chýbať. Žiaci si ju me-

dzi sebou vyznávali a dokázali nám že 

ani chlapci sa medzi sebou vždy ne-

škriepia. Prečo keď sa tak hlboko 

ľúbia :D? A keď nám už nič nechýba, 

poďme si zatancovať! Tanec je preja-

vom radosti ktorý nesmel chýbať ani 

tu. Keď boli všetky úlohy splnené 

prváci si zašli ku štvrtáckej porote, 

ktorý ich odimatrikulovali. Dostali 

potvrdenie o imatrikulácii že sú štu-

dentmi práve na našej škole. Taktiež 

sa na ich tvári sa zmiešala zvláštna 

kombinácia medu múky a papriky. Za 

pomoc štvrtákom pri imatrikuláciach 

patrí zvláštne poďakovanie pani Mgr. 

Fitzelovej. 

 Stužková 4.Gé; Imatrikulácia 
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 Vianočné filmy 

Byl jednou jeden král... 

Česká rozprávková komédia v 

réžii Bořivoja Zemana je inšpiro-

vaná rozprávkou Soľ nad zlato. 

Kráľ Já první, ktorého si zahral 

Jan Werich, sa jedného dna spý-

tal svojich troch dcér, ktorá ho 

má najradšej. Bol presvedčený, 

že to bude Maruška, ktorej 

chcel následne odovzdať svoje 

kráľovstvo. Tá však povedala, že 

ho má rada ako soľ a urazený 

otec ju vyhnal. Aby dokázal, že 

soľ nepotrebuje, usporiadal 

hostinu plnú slaných jedál a ne-

skôr ponúkal zase jedlá bez soli 

a sladké. Prikázal tiež zničiť 

všetku soľ, čoskoro však zistil, 

že sa bez nej skutočne nedá žiť.  

 

V ďalších úlohách sa predstavili 

Vlasta Burian, Irena Kačírková, 

Stella Májová, Milena Dvorská, 

František Černý, Lubomír Lipský 

st., Miloš Kopecký, Miroslav 

Horníček, Terezie Brzková, Zde-

něk Dítě, Josef Pehr, Vladimír 

Ráž, Marie Glázrová a ďalší. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koprodukčnú rozprávku, ktorá 

vznikla v spolupráci českoslo-

venských a východonemeckých 

tvorcov, nakrútil režisér Václav 

Vorlíček.  

Popoluška, ktorú nezabudnuteľ-

ne stvárnila Libuše Šafránková, 

je dobré dievča, ktoré po smrti 

otca ostane napospas macoche 

a jej dcére. Obe ju nemajú rady 

a snažia sa jej všemožne zabrá-

niť, aby sa zúčastnila na plese, 

kde si má princ (Pavel Trávní-

ček) nájsť nevestu. Osud však 

Popoluške praje viac ako zlé 

ženy... 

V ďalších úlohách snímky sa 

predstavili Carola Braunbock, 

Rolf Hoppe, Karin Lesch, Dana 

Hlaváčová, Vladimír Menšík a 

ďalší. 

Tri oriešky pre popolušku 
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 Vianočné filmy 

Láska nebeská, nová romantická 

komédia v štýle Štyri svadby a 

jeden pohreb, Notting Hill a 

Denník Bridget Jonesovej, nás 

zavedie do súčasného predvia-

nočného Londýna, kde sa odo-

hrá príbeh skladajúci sa z mno-

hých nádherných milostných 

historiek - niekedy romantic-

kých, niekedy smutných, nieke-

dy pochabých. Žiadna nepostrá-

da svoj osobitý humor. Všade, 

kam sa pozriete, spôsobuje lás-

ka chaos. Od novo vymenova-

ného ministerského predsedu, 

ktorý sa zamiluje 30 sekúnd po-

tom, čo vojde do úradu na Do-

wning Street, až po smoliarske-

ho predavača sendvičov, ktorý 

nemá s dievčatami vo Veľkej 

Británii jednoducho šťastie a 

radšej preto odchádza do Wis-

consinu; od spisovateľa, ktorý 

dostal košom a vyparí sa do juž-

nevesty, ktoré robí starosti naj-

lepší priateľ jej muža, až po že-

nu, ktorej robí starosti jej man-

žel; od chlapca , ktorý sa zahľa-

del do najkrajšieho dievčaťa v 

škole, až po jeho nevlastného 

otca, ktorý obdivuje Claudiu 

Schiffer. Tieto londýnske životy 

ného Francúzska utešiť svoje 

boľavé srdce, až po starnúcu 

rockovú hviezdu, ktorá sa snaží 

o come-back za každú cenu; od 

a lásky sa stretnú, zmiešajú a 

nakoniec všetko vyvrcholí na 

Štedrý večer s romantickými, 

dráždivými a komickými dôsled-

kami pre všetkých zúčastne-

ných. 

Sám doma (1990) a Sám doma 2: Stratený v New Yorku (1992) 

Macaulayho Culkina celý svet 
spoznal ako Kevina McCalliste-
ra. 
V našom zozname nesmie chý-

bať ani dvojica nezabudnuteľ-

ných vianočných filmov v réžii  

Chrisa Columbusa. Macaulay 

Culkin ako Kevin McCallister po 

prvý raz očaril divákov a diváčky 

na celom svete v roku 1990. 

Príbeh chlapca, ktorého rodina 

pri ceste na dovolenku zabudla 

doma a okrem toho, že sa musí 

po prvý raz postarať sám o se-

ba, snaží sa ochrániť dom pred 

obávanými zlodejmi, preniesli 

tvorcovia o dva roky neskôr s 

malými obmenami do New Yor-

ku a znovu s ním zožali úspech. 

 

Spolu s Macaulaym Culkinom si 

v oboch filmoch zahrali Catheri-

ne O’Hara, Joe Pesci a Daniel 

Stern. 

 Láska Nebeská 
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 Vianočné recepty 

Prípitok :  
Vianočný punč 

Predjedlo: 
Oblátky 
 1 lmlieko vlažné 
 1 lmúka hladká špeciál 
 100 gcukor kryštálový 
 2 ksžĺtky 
 4 PLmaslo rozpustené 

Pripravíme si : do vlažného mlieka 
pridáme kryštálový cukor, cukor 
sa musí pustiť. Pridáme rozpuste-

né maslo. 
Do druhej nádoby si pripravíme 
múku so žĺtkami a opatrne prilie-
vame vlažné mlieko. Môžeme šľa-
hať ručným el. šľahačom pri níz-
kych otáčkach. Cesto necháme cez 
noc odpočívať. 
 

Polievka :  
Vianočná hubová polievka 
Potrebujeme: 50 g sušený lesných 
húb (dubákov), 1 veľká cibuľa, hrsť 
jačmenných krúpov 
4-5 dcl mlieka, smotana, 2 lyžice 
hrubej múky, ocot, štipka cukru, 

hríby. Pridáme jačmenné krúpy a 
povaríme ešte asi 5 min. Potom 
prilejeme zmiešané mlieko, šľa-
hačkovú smotanu, hrubú múku a 
necháme zovrieť. Po odstavení 
dochutíme cukrom, octom a podá-
vame s vianočnými oblátkami. 
Inšpirujúce, však? 
 
 

soľ 
Postup: Hríby opláchneme, zaleje-
me vodou, pridáme cibuľu, soľ a 
dáme variť domäkka. Po uvarení 
hríbiky scedíme, zomelieme na 
mäsovom mlynčeku a opäť zaleje-
me vývarom, v ktorom sa varili 

Hlavný chod: 
Kačacie prsia na portskom víne s 
medom 

Potrebujete: 1 kg kačacích pŕs, 800 
g očistených zemiakov, 2 stredne 
veľké cibule, 1 dl portského vína, 1 
PL hnedého trstinového cukru, 1 
PL medu, 6 PL vývaru, brusnicový 
džem 

Postup: Kačacie prsia nasoľte a asi 
7 minút opekajte na miernom 
ohni najprv na strane s kožou. 
Potom pečte prsia za občasného 
otáčania tak, aby sa vypiekla 
masť. Podlejte trochou vývaru a 
prikryte pokrievkou na päť minút. 
Odokryte, aby sa odparila preby-
točná voda, pridajte med a dopeč-
te do chrumkava. Odložte na teplé 
miesto. Do výpeku pridajte port-
ské víno a za stáleho miešania 
nechajte zhustnúť na jemnú šťavu. 
Medzitým ošúpané zemiaky uvar-
te v slanej vode. Kým sa varia, za 
stáleho miešania orestujte nahru-

bo nasekanú cibuľu až do tmavo-
hneda tak, aby sa nepripiekla. Keď 
sú zemiaky uvarené, sceďte ich, 
pridajte cibuľu aj s výpekom a len 
vidličkou popretláčajte tak, aby 
zostali aj kúsky zemiakov. Kačacie 
prsia podávajte s lyžičkou brusni-
cového džemu a so zemiakmi. 
2 150 kJ/porcia 
 
 

Dezert: 
Kokosové guľky zo salka 
1 balíček strúhaný kokos 
1 konzerva kondenzované mlieko 
Salko 

 Netradičné vianočné recepty 
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 Koledy a básne 

Tichá noc 
Tichá noc, svätá noc 
Tichá noc, svätá noc! 
Všetko spí, všetko sní, 

sám len svätý bdie dôverný pár, 
stráži Dieťatko, nebeský dar. 

Sladký Ježiško spí, sní, 
nebesky tiško spí, sní. 

 
Tichá noc, svätá noc! 

Anjeli zleteli, 
najprv pastierom podali zvesť, 

ktorá svetom dnes dáva sa niesť: 
Kristus, Spasiteľ je tu, 

Tešiteľ sveta je tu! 
 

Tichá noc, svätá noc! 
Nežná tvár, lásky žiar 

božsky rozsieva v jasličkách tam: 
bije záchranná hodina nám 
v tvojom zrodení, Boh Syn, 

Ježiško, Láska, Boh Syn! 
 

 

Narodil sa Kristus Pán 
Narodil sa Kristus Pán 

Narodil sa Kristus Pán, veseľme sa, 
z ruže kvietok vzkvitol nám, raduj-

me sa. 
Z života čistého, z rodu kráľovského 

nám Pán narodil sa. 
 

Prorokmi nám hlásaný, veseľme sa, 
na svet nám je poslaný, radujme 

sa. 
Z života čistého, z rodu kráľovského 

Kristus Pán narodil sa. 

Nesiem vám noviny, po-
čúvajte! 

Nesiem vám noviny, počúvajte! 
Nesiem vám noviny, počúvajte! 

Z betlehemskej doliny, pozor dajte! 
Čujte ich pilne, sú neomylné, pozor 

dajte! 
 

Syna nám zrodila čistá Panna, 
Do jasieľ vložila Krista Pána, 

k sebe vinula, aj zavinula Krista Pána. 
 

Ku nemu anjeli letia z neba, 
Pastieri veselí ho velebia. 

Privítajme ho, Pána svojeho, ako 
treba. 

Jak si krásne, Jezuliatko 
Jak si krásne, Jezuliatko 
Jak si krásne, Jezuliatko, 

prostred noci, neviniatko. 
[:Pred tebou padáme, 

dary ti skladáme.:] 
 

Ja ti dávam dve kozičky, 
by zahriali tvé nožičky. 
[:Ja zas trochu mliečka, 

by kvitli tvé líčka.:] 
 

A čo my ti hudci dáme? 
My pre teba nič nemáme. 

[:My ti zadudáme, 
piesne zaspievame.:] 

Dnešný deň sa radujme 
Dnešný deň sa radujme 

[:Dnešný deň sa radujme a veselo 
spievajme:] 

Ježiškovi malému, v jasliach ulože-
nému. 

Spi, spi, Ježišku, milý synáčku. 
 

[:Krásna panna prečistá porodila 
nám Krista.:] 

V jasličky ho vložila, plienkami ob-
ložila. 

Spi, spi, Ježišku, milý synáčku. 
 

[: Matka mu vyspevuje, svätý Jozef 
pestuje:] 

Spi, synáčku premilý, ty kvet krásny 
spanilý. 

Spi, spi, Ježišku, milý synáčku. 
 

 

 

 

Do hory, do lesa 
Do hory, do lesa 

o hory, do lesa, valasi! 
Či horí v tom našom salaši? 

Radosť veľká sa zjavuje 
a tento svet potešuje. 

Vstávajte bratkovia k jasličkám, 
aby ste zjavili svetlo nám. 

 
Počkajte nás, milí bratkovia, 

nebeskí lietajú poslovia. 
Sláva Bohu, prespevujú, 
pokoj ľuďom ohlasujú. 

Vstaňte a vítajte vznešené 
dieťatko ležiace na sene. 

 Koledy 

Roľničky 
Roľničky, roľničky 

Hurá, už je sneh, rozlieha sa smiech. 

Deti kričia, zvonček znie, biele má-

menie. 

Sneh je vôkol nás, svetu dáva jas. 

Rozlieha sa zvonenie, zima je tu zas. 

 

Roľničky, roľničky, kto vám dal ten 

hlas? 

Ježiško maličký a či Mikuláš? 

Roľničky, roľničky, prinášajú sneh, 

piesne našej mamičky, Vianoce a 

smiech. 



 Strana 9 PIXELL 

 Koledy a básne 

Vianočná 
Anjelici z vločiek snehu robia bielu 

perinku, 

aby dobre zohrievala milú svätú 

rodinku. 

Najmä malé Jezuliatko uložené v 

jasličkách, 

aby mu len sladké sníčky spočinuli 

na očkách. 

*** 

Vianoce 
Zima prišla, vietor duje, 

vonku sniežik poletuje. 

Cez oblok sa tlačí mráz, 

Vianoce už sú tu zas. 

Deti v očiach iskru majú, 

svetielko ňou zažínajú. 

teplom svojho srdiečka, 

zohrejú aj Ježiška. 

Sniežik ešte padá, padá, 

človek lásku stále hľadá. 

Ježiško k nám príde včas, 

daruje nám pokoj, lásku, uloženú v 

nás! 

Prišli zas 
Po roku k nám prišli zas, 

Vianoce a lásky čas. 

Guľky, sviečky, zvončeky, 

zdobia v izbách stromčeky. 

*** 

Cingi-lingi 
Máme pekný veľký stromček, 

na stromčeku zlatý zvonček. 

Cingi-lingi bom, bom, bom, 

čo nájdeme pod stromkom? 

Nájdeme tam pekné hračky, 

autíčka aj biele mačky. 

Pastelky a lízanky, 

pre Jankov a Zuzanky. 

 

Štedrý deň 
Keď ma mama zababuší, 

nemám oči, nemám uši, 

len čarovný zvonček v duši. 

Na Štedrý deň počkám, 

potom poviem očkám, 

nech sa tešia vločkám. 

Keď ma mama zababuší, 

nemám oči, nemám uši, 

len čarovný zvonček v duši. 

 

Kúpil otec rybu 
Kúpil otec rybu dnes na svitaní, 

už si pekne pláva doma vo vani. 

Sem tam hodí chvostom, sem tam 

spraví čľup, 

len sa rybka moja, len sa pekne 

kúp. 

Kúpil otec rybu, veľkú ako slon, 

rybinou a sviatkami vonia celý 

dom. 

Od rána sa v izbe stromček ligoce, 

kúpil otec rybu, veď sú Vianoce. 

 

 

 

Vianoce 
Vianoce sú, keď sme spolu, 

keď rodina sadá k stolu. 

Mamka, ocko, detičky, 

dedkovia aj babičky. 

Vianoce sú od Ježiška, 

dal nám lásku do balíčka. 

Bolo jej dosť. Dostal každý, 

rozdelil ju raz a navždy. 

Medzi ľudí, kvietočky, 

zvieratká aj včeličky. 

Kúsok lásky zo srdiečka, 

ukry aj ty do balíčka. 

 

 

 

 

 

 

Stromček 
Máme stromček ligotavý, 

od zeme až do povaly. 

Na ňom dobrôt, čokolád, 

všetko, čo má každý rád. 

Reťaze aj hviezdičky, 

potešme sa, maličkí. 

*** 

 

Vianoce 
Vianoce sú hracia skrinka, 

v ktorej tisíc tónov spinká. 

až za rok, keď zima tróni, 

prebúdzajú sa v nej tóny. 

Svet vtáčatiek a šum lesa. 

 

 

 

Jedlička 
Máme doma jedličku, 

na jedličke hviezdičku. 

Hviezdička sa ligoce, 

už sú zase Vianoce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvonček zvoní 
Zvonček zvoní, letia sane, 

anjeličky sadnú na ne. 

Nesú za noc - 

dobro, lásku, šťastie Vianoc. 

*** 

Milan Rúfus – Vianočná koleda 
V mestečku Betleme, 

v jasličkách na slame 

leží to dieťatko, 

na ktoré čakáme. 

Anjelik bez krídel, 

boží i človečí. 

Nikto ho nevidel, 

každý ho dosvedčí. 

Darček mu nesie tam… 

A ja mu do diaľky srdiečko posie-

lam 

 Básne 
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