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Lesná porada 

1. kapitola 

Š K O L S K É  T O P K Y  

 

Zajtra húúúde húrada 

na lesnom húrade. 

 Prosím príďte všetci.  

Húnela (prezidentka lesa) 

Zajtra bude porada  

na lesnom úrade.  

Prosím príďte  všetci.  

 Húnela (prezidentka lesa)  

Preklad pre tých, ktorí nehovoria sovidčinou 

Dnes sa pred domom každého lesného zvieratka objavil takýto oznam: 

Na druhý deň na porade nechýbal nikto. Húnela zavolala všetkých do kruhu 

a povedala: ,,Máme hú veľký hú problém.“ ,,Aký?“ opýtali sa všetci naraz. ,,Problém je 

v tom, že hú je tu hú špina,“ zahúkala Húnela, ,,keď viete, ako to myslím,“ dodala. 

,,Áno, moja lúka už nie je taká zelená, ako bola. Všade sa váľajú ľudské haraburdy,“ 

povedal zajac Zako a niekoľkí ďalší prikyvovali. ,,No vidíte,“ poznamenala Húnela. ,,A 

aby sme s tým hú niečo hú urobili, hú mala by som taký hú nápad...“ urobila prestáv-

ku, ,,mohli by sme založiť upratovací spolok hú.“ ,,Súhlasím.“ ,,Aj ja.“ ,,Aj ja,“ ďalší 

prikyvovali.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento oznam vyvesila na dvere úradu. Po porade sa všetci rozišli 

s dobrým pocitom, že les už bude čistý.                        
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  Emily Petríková 5.A 

,,Je tu však jeden háčik,“ ozval sa jeleň, ,,možno dva – ako sa bude ten spolok volať a 

kto bude v tom spolku. Ja nemám nič proti tomu, aby som v ňom bol,“ dodal. ,,Meno“ 

mumlala si sama pre seba Húnela, ,,má niekto hú nejaký hú nápad na meno?“ ,,Čo tre-

bárs LUS – lesný upratovací spolok?“ opýtal sa diviak. ,,Alebo húpratovacia čata?“ na-

vrhla Húrmína. ,,Ešte niekto má návrh alebo hlasujeme?“ ozvala sa Húnela. Chvíľu bo-

lo ticho, no napokon sa ozvala veverička: ,,Čo tak jednoducho UČ – upratovacie čata?“ 

Po veveričke sa už nikto neozýval. Tak Húnela rozdala lístočky a na ne napísali svoju 

voľbu. Každý vhodil popísaný papierik do škatule, ktorú niesla okolo Húnela. Škatuľu 

prebralo niekoľko ďalších úradníkov a začali lístky čítať. Keď dočítali, jeden lišiak, na 

pohľad veľmi starý, povedal: ,,Najviac hlasov má HÚPRATOVACIA ČATA!“ ,,Dobre,“ 

Húnela sa zasa ujala slova, ,,kto by chcel...“ dokončiť nestihla a vo vzduchu sa objavili 

ruky. ,,Potrebovali by sme niekoho vo vzduchu,  niekoho na lúke, niekoho v hustom po-

raste,...“ A mala šťastie. Do Húpratovacej čaty sa prihlásili: jeleň Parohatý, vrabec 

Čvirka, veverička Veva, diviak Divák, zajac Zako a medveď Tučko. Jej zoznam vyzeral 

takto: 

 

HÚPRATOVACIA ČATA 

 

šéf: sova Húnela 

dátum stretnutí:  

od 15:00 do 15:30 

(komu čas nevyhovuje,  

nemusí prísť) 

      

    Prísť môže každý!!! 

Prostredie člen 

vzduch Vrabec Čvirik, sova 

Húnela 

lúka Zajac Zako 

húštiny Diviak Divák 

Les (zem) Jeleň Parohatý, med-

stromy Veverička Veva 
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Ona nie je majsterkou sveta... Ona je víťazkou svetového pohára! 
 

Rozhovor s NELLI BENKOVOU – čerstvou víťazkou svetového pohára organizácie IDO (International Dance 

Organization)  2021 v discodance sólo a duo, druhou IDO vicemajsterkou sveta v streetdance duo a skupina 

a aktuálnou držiteľkou troch titulov Majsterky Slovenska v discodance sólo, v streetdance junior duo 

a streetdance junior skupina pre rok 2021.  

 

Nelli Benková má dvanásť rokov  a je žiačkou 7. B triedy. Jej prvenstvá na domácich a celosvetových medzinárodných 

tanečných súťažiach sú mimoriadnym výkonom, ktorý potvrdzuje jej silné stránky – sebadisciplínu, vytrvalosť, bojovnosť 

a talent. Spoznajte ju bližšie aj prostredníctvom tohto rozhovoru. 

Nelli je žiačkou 7. B triedy.  

 

Športuješ odmalička?  

N: „Áno, v podstate hneď, ako som sa postavila na nohy“.  

Aké iné športy okrem tanca si vyskúšala?  

N: „Profesionálne žiadne, ale rodičia ma naučili plávať, lyžovať, hrať tenis. U nás 

v rodine sa stále športuje. Môj brat hrá futbal.“  

Kto, alebo čo, rozhodlo o tvojom tanečnom smerovaní? 

N: „Mamka, ktorá sama tancovala od malička a stále súťažne tancuje v klube 

Grimmy Prešov za „mamičky“. Je to kategória nad tridsaťjeden rokov. K tancu ma 

priviedla práve ona.“  

Pamätáš sa na svoje tanečné začiatky? Kto ťa najviac podporoval? 

N: „Áno, pamätám, už ako dvojročná som tancovala doma pred televízorom. Ako 

štvorročná som videla prvýkrát tanečné vystúpenie tanečného a športového klubu 

Grimmy Prešov a vedela som, že tam chcem tancovať. Podporovali ma najmä 

rodičia, ale aj všetci ostatní členovia našej rodiny, starí rodičia, teta.“  

Odkedy si členkou tanečnej umeleckej školy Grimmy? 

N: „Od mojich šiestich rokov, čiže od roku 2015.“ 

Prečo tancuješ práve disco dance? Bola to tvoja osobná voľba, alebo rozhodol niekto iný? 

N: „Rozhodla som sa ja sama po tom, čo som raz videla tento štýl práve na vystúpení Grimmy, mamka skôr chcela, aby 

som tancovala hiphop. Disco dance je veľmi náročný športový tanec, pretože musíte ovládať prvky modernej, či športovej 

gymnastiky, baletu, aj akrobacie, a zároveň ladne tancovať, ale mne sa veľmi páči.“ 

Čo pre teba tanec a hudba znamená? 

N: „Veľmi veľa. Hudba aj tanec sú pre mňa prostriedok, ako relaxovať, ako nemyslieť na nič iné, len vyjadrovať pocity pro-

stredníctvom pohybov. Keď tancujem, ocitám sa v inom svete, kde vnímam iba hudbu a kroky.“  

Ako často trénuješ a kto je tvojím trénerom? 

N: „Trénujem v podstate každý deň, v priestoroch klubu Grimmy, alebo doma. Aj cez víkendy, najmä pred nejakou súťa-

žou. Mojou hlavnou trénerkou v disco dance je Zuzana Petruščáková, v hiphope Nataša Cápová (obidve bývalé tanečníčky 

Grimmy), hlavným trénerom baletu je Vladimír Klement. Momentálne mám viac trénerov podľa štýlu, lebo v súčasnosti sa 

okrem disco dance venujem trochu aj hiphopu, v Grimmy máme aj trénerov na balet a gymnastiku. Niektorí moji tréneri 

boli pri mojich začiatkoch, napríklad Katarína Fabianová v disco dance, niektorí ma podporujú teraz.“ 

Kto je autorom choreografie tvojich tanečných vystúpení?  

N: „Autormi choreografií sú práve tréneri Grimmy a majiteľka Grimmy Ingrid Fabianová.“ 
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Aké úspechy máš na svojom tanečnom konte?  

N: „Mojím najčerstvejším a zároveň najväčším úspechom v disciplíne discodance je víťazstvo svetového pohára IDO 

v detskej kategórii sólo a duo teraz v októbri v Taliansku a zisk titulu Majsterky Slovenska v discodance sólo pre rok 

2021 na Majstrovstvách Slovenska v Bratislave v septembri 2021. 

V Taliansku sa okrem svetového pohára v discodance konali aj IDO Majstrovstvá sveta v streetdance 

(hiphop s prvkami showdance), kde sa mi podarilo získať titul druhej vicemajsterky sveta v dvoch disciplínach – duo 

a skupina, prvýkrát v juniorskej vekovej kategórii.  

Mojím najväčším úspechom v streetdance (hiphop s príbehom a rekvizitami) je titul IDO  Majsterky sveta, 

Európy aj Slovenska  (International Dance Organization) v jednej sezóne, v roku 2019 (boli to posledné medzinárodné 

súťaže pred Covidom) v detskej kategórii duo a skupina (7 tanečníkov). Bolo to niečo unikátne, čo sa naozaj podarí 

asi len raz za život a som nesmierne vďačná trénerke a choreografke Nataške Cápovej, že mi dala šancu skúsiť aj iný 

štýl ako discodance. V hiphope som druhou vicemajsterkou Slovenska v kategórii detská skupina. 

V tom istom roku sa mi ešte podaril jeden obrovský úspech na medzinárodnej úrovni – finále a 6. miesto na 

Majstrovstvách Európy v disco dance v Taliansku v roku 2019 v detskej kategórii disco dance duo s mojou kamarát-

kou. Dostať sa do akéhokoľvek finále na medzinárodnej súťaži je obrovský úspech. Ďalej som spolu s  kamoškami 

z Grimmy Majsterkou Slovenska, Európy a druhou vicemajsterkou sveta v discodance show v kategórii detská skupi-

na. Za toto patrí moja vďaka najmä trénerke Zuzke a Inge Fabianovej.  

Mojím posledným individuálnym úspechom, ktorý si neskutočne vážim je čerstvý titul Majsterky Slovenska v disco 

dance v detskej kategórii sólo za rok 2021, ktorá sa konala v Bratislave 9. 10. 2021 a zisk titulu Majsterky Slovenska 

v štýle streetdance duo a streetdance skupina v novembri 2021 na Majstrovstvách Slovenska v Bratislave. 

Za to ďakujem najmä mojej disco trénerke Zuzke Petruščákovej, trénerovi baletu Vladovi Klementovi,  rodi-

čom za ich lásku a úžasnú podporu v tom, čo robím, a môjmu klubu Grimmy na čele s Ingou Fabiánovou za jej nesku-

točnú podporu vo všetkom. Ale v Grimmy máme heslo, že tancujeme pre radosť, nie pre medaily.“ 

Máš svoj tanečný vzor?  

N: „Áno, je ich ale viacero, slovenských aj zahraničných. Sledujem hlavne ich profily na instagrame, poprípade s  nimi 

trénujem na workshopoch, osobne, aj online. V disco dance sú najlepšímí tanečníčkami Ukrajinky, Švédky a Nórky. 

Ale sledujem aj gymnastky a rôzne iné tanečné štúdiá, podľa ktorých skúšam natáčať rozličné choreografie.“  

Ako sa cítiš, keď tancuješ sama na pódiu? 

N: „Ako v inom, rozprávkovom svete, užívam si to, koncentrujem sa len na hudbu, techniku a choreografiu. Ale radšej 

tancujem s kamarátmi a kamarátkami.“ 

Sú porotcovia na súťaži prísni? Čo vedia prepáčiť súťažiacim a za čo určite strhávajú body?  

N: „Sú prísni, určite za nedostatky v technike, nízke skoky, nedotočené toč-

ky. Tanec sa hodnotí subjektívne, dôraz sa kladie aj na výraz, kostým, hod-

notenie nebude nikdy úplne objektívne, ako napríklad v behu, keď dobeh-

neš prvý.“  

Na čo si musíš dávať najväčší pozor? 

N: „Na zranenia a priamo na súťaži sa najviac sústredím na technické pre-

vedenie prvkov, výraz a úsmev mám na tvári už automaticky.“  

Čo robíš krátko pred súťažným vystúpením? Ako sa koncentruješ?  

N: „Najradšej som niekde sama v kúte a rozcvičujem sa. Poriadna rozcvička 

je základ dobrého výkonu.“  

Máš počas vystúpenia trému? 

N: „Áno, mám ju hlavne pred samotným vystúpením, som nervózna a málo 

rozprávam. Po prvých sekundách ma ale tréma prejde, vôbec ju nevnímam. 

Disco dance sa tancuje na kolá, kde sa buď postupuje do ďalšieho kola, 

alebo nie. Najťažšie je vždy prvé kolo.“ 
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Je tanec tvojím svetom, v ktorom si šťastná? 

N: „Áno určite, tancujem a trénujem, lebo som pri tom šťastná. Veľa ľudí vidí len moje medaily a úspechy. Nevidia už ale 

koľko hodín trénovania je za tým, koľko víkendov strávených na tréningu alebo doma. Je to drina, človek musí mať seba-

disciplínu a vytrvalosť naďalej sa učiť, zlepšovať techniku, skúšať nové gymnastické, či tanečné prvky.  Ale mne sa chce, 

baví ma to, ešte sa mi nestalo, aby sa mi nechcelo ísť na tréning, či je to v piatok večer, alebo v sobotu ráno. Mám obrov-

skú radosť, keď sa naučím nejaký nový prvok, ktorý môžem zaradiť do choreografie.“  

Čo rada robíš vo voľnom čase, keď netancuješ?  

N: „Napriek tomu, že veľa trénujem, je toho dosť. Veľmi rada vyrábam rôzne kreatívne predmety podľa videí, napr. ná-

lepky, prívesky, obaly na mobily a iné, rada kreslím, čítam knihy, a hrám sa s naším psíkom. A som rada s kamoškami len 

tak, u nás doma alebo vonku. Veľmi rada cestujem, chodím na výlety a prechádzky s rodičmi a bratom.“  

Rada chodíš do školy? Ktoré predmety máš rada? 

N: „Áno, do školy chodím veľmi rada. Mám rada najmä anglický jazyk a telesnú , ale v podstate aj ostatné predmety. 

Veľmi sa vždy teším na spolužiačky a kamarátky, tie mi počas online vyučovania chýbali najviac.“  

Chcela by si byť učiteľkou tanca? 

N: „Neviem či profesionálne, ale ako trénerka na určitý čas možno aj áno. Počas online obdobia, keď sa nesmelo trénovať 

v kluboch som trénovala online, s Grimmy aj na rôznych workshopoch a aj ja sama som viedla online workshopy,  

v anglickom jazyku, takže som si to už aj trochu vyskúšala. Celkom ma to bavilo.“  

Aké sny si plníš?  

N: „Zatiaľ si plním tie tanečné sny, veľmi ma teší, keď sa naučím nové tanečné kroky, chcem vyskúšať ešte iné tanečné 

štýly, napríklad showdance, jazz dance, contemporary. A okrem tanečného sveta mi moje ďalšie obyčajné detské sny 

a túžby plnia moji rodičia a celá rodina, ktorú veľmi ľúbim a vážim si to, čo pre mňa robia.“  

Len pred dvoma týždňami si sa vrátila z Talianska, kde si získala titul druhej vicemajsterky sveta v streetdance v dvoch 

disciplínach (duo a skupina) a vyhrala si svetový pohár v discodance tiež v dvoch 

disciplínach – sólo a duo. V ktorom talianskom meste sa konala súťaž?   

N: „Mesto Follonica, ktoré je priamo pri mori.“  

Čo predchádzalo vycestovaniu do zahraničia? Aké boli prípravy?  

N: „Hodiny tréningu v Grimmy, aj doma individuálne, aj cez víkendy.“  

V čom bol tento ročník súťaže iný? Ovplyvnila COVID pandémia priebeh súťaže?  

N: „Asi v tom, že sme do poslednej chvíle čakali na výsledky testov, či budeme  

negatívni, inak by sme sa súťaže nemohli zúčastniť.“  

Bolo v hľadisku nejaké obecenstvo? Tlieskal súťažiacim niekto?  

N: „Áno, hľadisko bolo plné, atmosféra neskutočná, bolo tam veľa ľudí z Dánska, 

Švédska, Ukrajiny, Poľska, Maďarska, Slovenska, samozrejme, domáci Taliani a iní. 

Atmosféra na súťažiach sa nedá opísať, všetci tlieskajú, kričia ... “ 

Zažila si v Taliansku niečo prekvapujúce alebo výnimočné?  

N: „Áno, mala som možnosť súťažiť na jednom pódiu s najlepšími ukrajinskými 

tanečníčkami v mojej vekovej kategórii a v silnej konkurencii zvíťaziť hneď v dvoch 

disciplínach – sólo aj duo. Aj v ostatných dvoch streetdance disciplínach som získa-

la medailu. Zdá sa mi to neskutočné, že som získala štyri medaily v štyroch disciplínach. Keď som stála na stupienku pre 

víťaza a hrala slovenská hymna, cítila som obrovskú radosť a hrdosť. A plakala som J Bol to neopísateľný moment a po-

cit, na ktorý nikdy v živote nezabudnem.“ 

Zažila si v Taliansku niečo prekvapujúce alebo výnimočné?  

N: „Áno, mala som možnosť súťažiť na jednom pódiu s najlepšími ukrajinskými tanečníčkami v mojej vekovej kategórii 

a v silnej konkurencii zvíťaziť hneď v dvoch disciplínach – sólo aj duo. Aj v ostatných dvoch streetdance disciplínach som  
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získala medailu. Zdá sa mi to neskutočné, že som získala štyri medaily v štyroch 

disciplínach. Keď som stála na stupienku pre víťaza a hrala slovenská hymna, 

cítila som obrovskú radosť a hrdosť. A plakala som. Bol to neopísateľný moment 

a pocit, na ktorý nikdy v živote nezabudnem.“ 

Rada cestuješ na súťaže? Máš vôbec čas spoznať mesto, v ktorom prebieha 

súťaž? 

N: „Cestujem veľmi rada, na súťaže aj dovolenky. Majiteľka Grimmy Ingrid  

Fabian je úžasná v tom, že vždy zorganizuje zájazd tak, aby sme aj spoznali cu-

dzie mestá. Pred dvomi rokmi sme napríklad navštívili mesto Pisa a videla som 

šikmú vežu v Pise. Bol to krásny zážitok vidieť ju na vlastné oči. Týmto sa jej 

chcem poďakovať za všetko, čo robí pre tanečníkov Grimmy. Teraz bola cesta 

autobusom veľmi dlhá, ale stihli sme sa prejsť k moru. Mesto Follonica je prímor-

ské mesto, ale teraz bolo už dosť prázdne.“  

Ako vyzeral tvoj súťažný deň?  

N: „Vstávala som skoro, asi o šiestej ráno. Nasledoval presun do haly, obliekanie kostýmu, česanie a úprava vlasov 

a potom poriadna rozcvička. A idete do prvého kola. Súťaž v discodance sólo mala štyri kolá, to znamená, že odtancuje-

te prvé kolo a čakáte na výsledky, či postúpite do ďalšieho kola. Potom nasleduje štvrťfinále, semifinále a nakoniec, 

finále. Už účasť vo finále na medzinárodnej súťaži je obrovský úspech. Potom nasledovalo vyhodnotenie. Máte na sebe 

slovenskú vlajku a držíte sa s kamarátkami za ruku a čakáte. Vyhlasuje sa od posledného po prvé miesto. Zostala som 

už len ja a Ukrajinka. Keď zaznelo moje meno, podlomili sa mi kolená ... Tieto ukrajinské tanečníčky sledujem na Insta-

grame už dlho a teraz som nad nimi vyhrala. Niečo neskutočné. A potom som už len počula slovenskú hymnu a po líci 

sa mi kotúľali slzy. Potom ma každý objímal a gratuloval, fotili sme fotky, ale musíte rýchlo vytriezvieť J, pretože som sa 

musela prezliecť do iného kostýmu a „prepnúť“ na štýl hiphop. V prvý deň sme boli v hale do 23:00 h. Moje prvé teplé 

jedlo som jedla v hotelovej izbe o 23:30 h a bola to, samozrejme, pizza. Išla som spať asi o pol druhej po polnoci. Na 

druhý deň sme šli znova do haly a čakala nás posledná disciplína - discodance duo, ktorú sa nám tiež podarilo vyhrať. 

Po vyhlásení výsledkov sme sadli do autobusu a vybrali sa na dlhú cestu domov. Účasť na súťažiach je náročná, či už na 

cestovanie, financie, skoré vstávanie a neskoré zaspávanie, ale aj samotný priebeh, kedy sa väčšinou nestihnem ani 

najesť, resp. zjem len niečo malé. Mňa to však baví, nesťažujem sa a už som si zvykla na všetko. Dobré jedlo a oddych si 

doprajem po súťaži.“  

Čaká ťa v tomto kalendárnom roku ešte nejaká významná tanečná súťaž, alebo si už môžeš dopriať oddych 

a relaxáciu?  

N: „Áno, čakajú ma ešte dve súťaže. Majstrovstvá SR v streetdance v novembri a Slovenský pohár v discodance 

v decembri. Uvidíme, či sa ale budú konať z dôvodu pandémie. Veľmi sa už teším na Vianoce, ktoré mám veľmi rada. J“ 

 

Milá Nelli, ďakujem ti za tvoj čas a odpovede. Som rada, že si sa 

podelila o svoje zážitky, myšlienky a pocity. Sú veľmi inšpiratívne. 

Verím, že o rok urobíme ďalší spoločný rozhovor. Želám ti v novom 

roku 2022 pevné zdravie, veľa lásky a podpory od blízkych 

a priateľov, aby si svojimi tanečnými vystúpeniami mohla potešiť 

seba aj svojich fanúšikov.  

 

 Rozhovor s Nelli pripravila:  

PhDr. Andrea Mladá v spolupráci s Nelli Benkovou a jej mamkou, 

Mgr. Evou Benkovou, PhD. 

 



S T R A N A  1 0  

 

Š K O L S K É  T O P K Y  

SVETOVÉ  A  MEDZINÁRODNÉ  DNI  

na  december 

SVETOVÉ  A  MEDZINÁRODNÉ  DNI  

na  január 

2.  - Medzinárodný deň zrušenia otroctva 

5.  - Svetový deň pôdy 

6.  - Sviatok sv. Mikuláša, patróna detí 

10. - Medzinárodný deň ľudských práv 

11. - Medzinárodný deň vysielania pre deti,  

 Medzinárodný deň hôr 

15. - Medzinárodný deň esperalto 

18. - Medzinárodný deň poštovej známky 

 

* esperalto – medzinárodný jazyk s jednoduchou gramatikou 

1. – Svetový deň mieru 

4. – Svetový Braillov deň 

7. - Medzinárodný deň programátorov 

24. - Medzinárodný deň komplimentov 

29. - Medzinárodný deň bez internetu 

  Anetka Stankovičová 5.A 
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Vianočné interview 

s pani učiteľkou A. Macejovou 
 

Máte radi Vianoce?  

„Áno, veľmi. Je to môj najobľúbenejší sviatok roka.“ 

 

Ako ich trávite?  

„Najradšej s rodinou. Väčšinou doma alebo na chalupe.“ 

 

Obľúbeným detským zvykom je stavanie snehuliaka. Ako si spomínate na tých Vašich?  

„Spomínam si len na stavanie snehuliakov s mojou dcérou a malými synovcami. Pri 

stavaní s dcérou ho staviam hlavne ja.  

Stále si myslím, že je to zábava.“ 

 

Ktorý zo zimných športov najradšej robíte (resp., ktoré ste robili ako dieťa)?  

„Keď som bola dieťa tak asi korčuľovanie a teraz bežkovanie  

(pri tom si viem celkom oddýchnuť).“ 

 

Máte nejaký vianočný zvyk, ktorý robíte každé Vianoce?  

„Asi tak ako väčšina slovenských rodín – pod obrus dávame šupiny a pár peňazí. Radi si 

pozrieme aj večerné vianočné filmy (najradšej české a slovenské klasiky).“ 

 

Aký darček by ste si priali tento rok?  

„Asi tak ako skoro všetci učitelia v tejto dobe – oddych a možno aj nejakú  

dobrú knihu :).“ 

 

Za odpovede ďakujem a prajem aby sa Vám túžby splnili 

 a šťastné a veselé Vianoce! 
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Recept na šťastie 
 

Každodenne trocha smiechu 

prispeje nám na potechu. 

Od rána do včera 

príde radosť ako strela. 

Tu je recept krátky, 

nech nemáme smutné sviatky. 

 

Kilo radosti všetkých pohostí. 

Pivový pohár humoru, 

nech nepadáme do úmoru. 

Desať lyžíc lásky, 

pohladí vrásky. 

Esencia domova 

posiela nám pomoc znova. 

 

Aj kúsok srdca dáme do hrnca. 

Všetko zmiešame spolu 

nech nemáme smolu. 

Pečieme pri rodinnej slávnosti. 

Toto je koláč radosti. 

 
 

 

 Kubačková, Petríková, Sarnecká 5.A 
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Snowshoe 
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Vianočná tajnička 
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Hádanky a vtipy o zime  

 

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

,,Nevymýšľaj, bude kapor ako každý rok!“ 

 

,,Pán riaditeľ, môžete mi zajtra dať voľno?“ pýta sa v práci pán Novák.  

Manželka chce, aby som jej pomohol s vianočným upratovaním. 

,,Z takého dôvodu vám predsa nebudem dávať voľno!“ rezolútne to odmietne riaditeľ. 

,,Ďakujem“ vzdychne si zamestnanec. ,,Vedel som, že je na vás spoľahnutie!“ 

 

Na Štedrý večer povie mamička Jožkovi : ,,Zapáľ stromček,  prosím.“  

O chvíľu sa Jožko vráti :,,Aj sviečky?“ 

 

Komár sa kúpe v mede : ,,To je husté !“ 

 

Nie je to oheň a predsa nás páli. 

Menej nás páli, keď máme šály. (ZÁRM) 

 

 

Vylúštite obrázkovú hádanku : 
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Recept: Mairead´s Christmas pudding 

Potrebujeme: 

 

Postup: 

1. Vymastíme maslom jednu 1 ¼ formu na puding 

2. Zmiešame roztopené maslo so strúhankou, pridáme 

ostatné suroviny, poriadne premiešame a necháme od-

stáť jednu hodinu 

3. Dáme do vymastenej formy, zakryjeme papierom na 

pečenie, necháme priehlbinu v strede, aby puding mohol 

rásť. Zaviažeme okolo bokov šnúrku, aby do pudingu nevošla voda. 

4. Do polovičky veľkého hrnca nalejeme vodu a privedieme do varu. 

5. Vložíme zakrytú pudingovú formu do vriacej vody a necháme variť 5 hodín. 

6. Počas varenia dolievame vodu, ak je potrebné. 

7. Po varení dáme preč papier a necháme úplne vychladnúť. 

8. Skladovať môžeme buď v pudingovej forme s novou prikrývkou z papiera na pečenie alebo môže-

me vybrať z formy a zabaliť do papiera na pečenie alebo alobalu. 

Š K O L S K É  T O P K Y  

100 g roztopeného masla ½ čajovej lyžičky mletého muškátového 
orieška 

175 g čerstvej strúhanky 1 čajovú lyžičku zmesi korenia (mletá ško-
rica, mletý koriander, rasca, zázvor, klin-
ček) 

čajovú lyžičku prášku do pečiva 1 malá mrkva, nastrúhaná 

225 g hrozienok 3 vajíčka, rozšľahané 

225 žltých hrozienok 400 ml piva 

50 g kandizovanej citrusovej kôry kôra a šťava z jedného pomaranča 

100 g hnedého cukru Malo na vymastenie formy 

50 g nasekaných orechov alebo mandlí ½ lyžice škorice 

  Alica A. Kubačková 7.C 



Helena na prázdninách 
1. časť 

 

 Helena dnes vstala skoro. Posadila sa na parapet a sledovala východ 

slnka. Kto vie, či ho uvidí aj u tety. Helena ide dnes totiž ku tete do Berno-

lákova. Bude tam celé jesenné prázdniny. Helena sa obliekla a zišla dole. V 

predsieni bol jej kufor a lístok na vlak. Helena zjedla len trochu kaše a už sa 

šla obuť. Mama ju čakala pri aute. "Máš všetko?" spýtala sa. Helena prikýv-

la." Tak nasadaj", povedala mama a nasadla do auta. Helena otvorila dvere a 

tiež nasadla. Mama naštartovala a auto podskočilo. O chvíľu už Helena stá-

la na stanici a sledovala ako odišiel jeden z ranných vlakov. Sadla si na la-

vičku a čakala. Mama si sadla vedľa nej. Helena vôbec nechcela ísť ku tete. 

Nikoho v Bernolákove nepoznala. A teta Júlia bola strašne prísna a nudná. 

Helena mala zlú náladu a bola unavená. Na nástupište prihrmel vlak. Hele-

na sa rozlúčila a nastúpila. Sadla si k oknu a sledovala krajinu ubiehajúcu 

za ním. Vlak uháňal krajinou a Helenu pomaly premohla únava. Zavrela oči 

a zaspala. Keď sa zobudila, stál pred ňou revízor a čakal kým mu dá lístok. 

Helena sa hneď prebrala a podala mu lístok. Revízor potom odišiel. Helena 

vystúpila na stanici, kde ju čakala teta Júlia. Helena zobrala kufor a doťar-

bala sa k tetinmu autu. Napchala ho do kufra a sadla si dozadu. "Ako sa 

máš?" spýtala sa teta. "dobre" odpovedala Helena. "Si nejaká smutná, Jana sa 

nepoteší." prehodila teta. "to prišla aj Jana?" spýtala sa Helena a tvár sa jej 

rozjasnila. Jana bola jej sesternica a mala ju rada. "Samozrejme, že prišla Ja-

na." povedala teta a zaparkovala pred domom. Helena vybehla z auta. Zrazu 

sa jej zdal tento nudný dom veselý a vhodný na zábavné jesenné prázdniny s 

Janou. 
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  Tatiana Sarnecká 5.A 
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Ak máš facebook, tak „lajkni“  

stránku našej školy, kde sa  

môžeš dozvedieť  

zaujímavé informácie, zdieľať 

rôzne fotografie. 

„Základná škola Šmeralova 25“ 

Nájdeš nás aj na web stránke školy: 

www.zssmeralova.edupage.org 

Na záver ... 

Práve si sa dostal na záver vianočného špeciálu školské-

ho časopisu ŠKOLSKÉ TOPKY.   

Veríme, že sa Ti toto číslo páčilo. Už teraz sa môžete 

tešiť na ďalšie vydanie :).  

V prípade záujmu podieľať sa na tvorbe školského časo-

pisu, posielajte príspevky p. uč. Birošovej na:  

evka.zarnay@gmail.com  

mailto:evka.zarnay@gmail.com

