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Vianoce
Vonku už mráz studí,
nevidno veľa ľudí.
Všetci sú už doma v teple,
odpočívajú pri adventnom svetle.



Sviečky štyri už horia spolu,
celá rodina sa zišla u štedrovečerného stolu.
Kapor už vonia po celom dome,
kapustnicu spolu všetci zjeme.





Stromček čaká na rozsvietenie,
Ježiško nám darčeky pod stromček ženie.
Detičky už darčeky rozbaľujú,
z nových vecí sa radujú.
Na polnočnú omšu ide celá rodina,
pokope sa tam zišla skoro celá dedina.
Pán farár kázeň mal dosť dlhú,
sedíme tam v rodinnom kruhu.





Vianoce mám však najradšej,
cukroviniek mám plné brucho.
Ježiško bol aj u babky našej,
priniesol jej darčeky cho,cho,cho.
Samuel Velický, 9. roč.

Radostné Vianoce
„Šťastné a veselé dnes prajem Vám,
nech nikto pri stole nesedí sám.
Šťastné a veselé nech všetci máme,
nech máte celý rok len šťastie samé.“
Tento veršík z vianočnej koledy je aj mojim želaním Vám
všetkým.
Ani sme sa nenazdali a už túto nedeľu budeme zažíhať
poslednú sviecu na adventnom venci. Chystáme sa na najkrajšie sviatky roku. Tešíme sa na atmosféru Vianoc, vôňu ihličia,
medovníkov, rozžiarené očká detí. Je to čas, keď si sadáme si k
štedrovečernému stolu s našimi najbližšími a tešíme sa z jedinečnej sily, ktorej hovoríme rodinné puto. Vianoce a Nový rok
sú obdobím, keď si viac uvedomujeme silu priateľstva, lásky,
úcty a obetavosti. To všetkom sú hodnoty, ktoré znamenajú
veľa pre každú rodinu.
Rozsvietené vianočné sviece nám plameňom osvietia naše
srdcia, naše vnútro. S vďakou prijímame milé slovo a pohľad
na svet sa stáva zrazu krajším. Človek sa musí vedieť tešiť i zo
šťastia toho druhého, svojím postojom a činmi vyjadriť svoj
úprimný vzťah k životu, k ľuďom a tak dokázať, že je naozaj človekom. Preto si vážme jeden druhého a zachovajme si slávnostné chvíle z vianočných a novoročných sviatkov po celý rok.
Na záver každého roka zvykneme bilancovať. Aký bol? Čo
nám priniesol? Preto sa Vám všetkým chcem poďakovať za

všetko, čo robíte pre obec a našich občanov. Ďakujem tiež za
dôveru, ktorú ste mi opäť dali v komunálnych voľbách a budem
robiť všetko pre to, aby ste boli spokojní.
V mene celého obecného zastupiteľstva, zamestnancov
obce obce, ale aj v mene svojom Vám želám do nasledujúcich
sviatočných dní, nech sú naplnené láskou a porozumením. Prajem vám vnútornú silu, stály zmysel pre radosť z malých i veľkých vecí života.
Nech vaše príbytky navštívi šťastie, láska a zdravie, ktoré
vás budú sprevádzať každým vašim krokom.
Oľga Procházková, starostka obce

Ježiško alebo darčeky?
Blížia sa Vianoce, najkrajšie sviatky v roku, ktoré svojou
atmosférou spájajú nielen rodiny ale všetkých ľudí dobrej vôle.
Žiaľ pre mnohých zostarli podobne ako vzácne umelecké
diela.
Dopomohli k tomu nielen médiá, ale aj supermarkety,
ktorým každoročne prinášajú veľké zisky. Ak chceme poznať
opravdivú krásu, zmysel a cieľ Vianoc, musíme zatiahnuť do
hĺbky - ku koreňom vianočnej udalosti.
Prečo a ako Vianoce vznikli? Kto je ich autorom? Cirkev ich
prevzala z pohanských sviatkov?
(pokračovanie na str . 2)
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Ježiško alebo darčeky?
(dokončenie zo str. 1)
Cirkev nás pomocou Svätého Písma vedie dejinami spásy
do raja. Tam oznámil prvým rodičom Boh, že sa narodí Spasiteľ, Mesiáš a Pán. Do rajskej záhrady zasadil aj strom spásy. V
Betleheme ľudia videli na strome spásy už kvet Vianoc: "Z ruže
kvietok skvitol nám ... Predpovedaný - zrodený z Panny - ako
kvet ..."(JKS).
Udalosti na Golgote ukázali na strome spásy plody: smrť,
pochovanie a vzkriesenie. To presvedčilo ľudstvo, že Boh
nesklamal. Vianoce nikto a nijaká udalosť nemôžu vymazať
ani z dejín spásy, ani z dejín ľudstva. Ako zub času ničí kultúrne pamiatky, tak čas žitý v spoločenstve hriechov ničí podstatu sviatkov lásky a pokoja. Boh v raji prisľúbil a v Betleheme
daroval ten najväčší dar, aký mohol ľuďom dať. Svätý Ján apoštol zdôraznil: "Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal
večný život"(Jn 3.16).
Mnohí sa snažia defraudovať ba dokonca vymazať Vianoce z histórie ľudstva. Chcú ich pochovať. Ale pochovať ich
môžeme my vo svojom osobnom živote, v rodinách, v živote
svojich potomkov ak „naletíme“ médiám a supermarketom,
ktoré už od jesene reklamou a vianočnými piesňami lákajú
zákazníkov. Dovoľte mi otázku: „Kto alebo čo je centrom, zmyslom osláv Kristovho narodenia? Ježiško alebo darčeky?“
Vnúčik hovorí babke, čo všetko by chcel mať pod stromčekom. Babka mu vysvetľuje: "Jožko, v bohatstve a v darčekoch nie je skryté šťastie, len ďalšia túžba po veciach. Tí, čo
žijú v prepychu, žijú v strachu, aby o svoje bohatstvo neprišli. Tak to bolo vždy. Herodes si myslel, že keď novonarodený kráľ vyrastie, vezme mu jeho trón. Preto ho chcel zabiť.
V stajni bolo Ježiškovi pri matke a svätom Jozefovi dobre,
lebo bol obklopený ich láskou a nehou. Boh vie, čo je pre človeka dobré. No prepych to nie je. Je to láska, dobrá rodina, starostliví rodičia a dobrí ľudia okolo nás."
Hriešnik sa podobá Herodesovi, lebo svojím spôsobom
života ničí Ježiša v jasličkách svojho srdca. Človek žijúci v
posväcujúcej milosti sa podobá Simeonovi. Po svätom prijímaní, v srdci držiac sviatostného Spasiteľa, v duchu s radosťou
volá: "Lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil
pred tvárou všetkých národov" (Lk 2,30).
Darčeky pod stromčekom nech nám nie sú hmlou, ktorá
zahalí pravú tvár Vianoc. Nech sa stanú symbolom lásky nebeského Otca, ktorá sa zviditeľnila v tichú, svätú noc v Betleheme.
Darčeky prinášajú časnú radosť a krátke potešenie. Ježiš prináša večnú radosť a lásku nebeského Otca.
Vnúčik sa ďalej pýtal babky: "Prečo niektorí ľudia nechápu,
čo sú opravdivé Vianoce?" Babka vysvetľuje: "Neviem, ale
môžeme sa za nich modliť, aby to jedného dňa pochopili."
Modlime sa ! Zdravie, šťastie, pokoj svätý nielen vinšujem,
ale pri polnočnej svätej omši budem prosiť Jezuliatko v jasličkách, aby sme ho všetci cítili nielen na tele, ale aj v nesmrteľnej duši.
Mgr. Ladislav Labo, dekan-farár

Sviatosť dospelosti
28. októbra do našej farnosti prišiel otec biskup Mons. Jozef
Haľko, aby udelil sviatosť birmovania naším dospievajúcim farníkom. Oproti seba stáli dve osoby. Jedna z nich je biskup nástupca apoštolov, pastier miestnej Cirkvi a druhá je birmovanec - pokrstený, mladý človek. To, čo ich spája je Cirkev - spoločenstvo veriacich v Krista. Vďaka tejto sviatosti sa birmovanec

Poďakovanie otcovi biskupovi

Poďakovanie p. dekanovi
stáva dokonalejším spôsobom členom Cirkvi, je užšie spojený
s Cirkvou. Nielen s miestnou, ale vďaka biskupovi spája birmovaného so Všeobecnou Cirkvou. Je prirodzenou vecou, že prijatie kandidáta do tohto spoločenstva sa koná skrze biskupa,
ktorý stojí na jeho čele.
Naša farnosť prežívala Turíce, Štyridsať birmovancov prijalo
nielen Ducha Svätého, ale aj jeho dary: múdrosť, radu, vedu,
silu, poznania, nábožnosť, bázeň Božiu. Avšak sviatosť dospelosti zaväzuje:
- slovom i skutkom svedčiť o Kristovi
- šíriť vieru
- obhajovať vieru.
Pred prijatím sviatosti birmovania biskup sa pýtal birmovancov.
Oni odpovedali: verím, chcem, sľubujem.
Niektorí slovo dodržali a sľub verne plnia aj po udelení sviatosti dospelosti. No niektorí aj po dôkladnom poučení počas
roka oklamali nielen biskupa ale aj Boha. Nepotrebujú spomenuté dary Ducha svätého vo svojom živote? Bez nich sa život
stane veľakrát ako sme často svedkami tragédiou, nie požehnaním pre nich, ale aj pre tých, s ktorými žijú a budú žiť?
Birmovní rodičia, vaša ruka na pleci birmovanca bola
ručením, že táto sviatosť nebude frustrovaná, ale posilnením v
duchovnom živote vášho zverenca. Postarajte sa o to, aby vianočná svätá spoveď v ňom obnovila cestu a otvorila zatvorené
srdce pre Ducha Svätého.
28 október sa stal sviatočným a záväzným dňom nielen
pre birmovancov, ale aj pre nás farníkov. Modlime sa, aby raz,
keď nás Boh k sebe povolá, nech obsadia naše miesta v chráme
Božom a nesú miesto nás štafetu viery. Modlime sa, aby sme
v živote birmovancov videli ovocie Ducha Svätého: lásku,
radosť, pokoj trpezlivosť, zhovievavosť, dobrotu, čistotu, vernosť, vľúdnosť, skromnosť, zdržanlivosť.
Mgr. Ladislav Labo, dekan-farár
Foto: Dušan Cigánek
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Špeciálny technický zásah
Sobota 8.12.2018, ráno na námestí začali prípravy na Vianočné trhy a príchod sľúbil aj Mikuláš. Stánky, pódium, výzdoby,
hudba, varené vínko i vianočný punč. To bude zábava.
A zrazu zvoní telefón, operačné stredisko: „Žiadame Vás
o výjazd, na Bielej hore uviazol vzácny hosť, je veľmi dôležité ho dopraviť do Lakšárskej Novej Vsi, použite všetku
možnú techniku!“
Rýchlo som zvolal poplach, obvolal koho mohol a vyrazili
sme. Ako inak, keďže sa jednalo o vzácneho hosťa, ako zahlásil operačný dôstojník, vytiahli sme tomu zodpovedajúcu techniku a vyrazili sme.
Po príchode na Bielu horu sme ostali v šoku. Vzácnym hosťom bol sám Mikuláš s krásnym anjelom, pomocníkom škriatkom a škaredými čertmi. Uviazli tu, ich sane nemohli ďalej,
nenapadal u nás sneh.
Tak sme ich rýchlo naložili na naše zásahové vozidlo a upaľovali vpred, lebo podľa informácií sa to na našom námestí už
plnilo nedočkavými detičkami plnými očakávaní, kedy Mikuláš dorazí, aby mu mohli predniesť svoje pesničky a básničky,
ktoré si pre neho nachystali.

Mikuláš prišiel aj s pomocníkmi

Čerti hľadajú neposlušné deti

Mikuláš cestuje medzi deti
Stihli sme to práve včas. Vo vzduchu bolo cítiť nadšenie detí,
ale aj strach z čertov, ktorých som sa aj ja veru bál. No našťastie
ich mal Mikuláš s anjelikom dobre vycvičených a nakoniec sa
všetky deti radovali z darčekov.
No, jedného čerta to zrejme nahnevalo, že si nemohol so
sebou vziať žiadne dieťa. Tak sa rozčertil, až ohne lietali. Oheň
sme úspešne uhasili a potom sme vzácnych hostí bezpečne
dopravili naspäť k ich saniam, aby mohli pokračovať vo svojom
putovaní k ďalším detičkám po celom svete.
Pekné sviatky plné radostných chvíľ Vám želá Dobrovoľný
hasičský zbor v Lakšárskej Novej Vsi.
Text a foto: Ing. Pavol Velický, predseda DHZO

Mikuláš na námestí
Opäť prišiel medzi nás, je pravdou, že s malým oneskorením, ale napokon sa dostavil 8. decembra, priam veľkolepo. Prišiel na koči, ktorý ťahali tí najstarší čerti z pekla, ak nie sám Lucifer. V parádnom koči trónil Mikuláš s anjelom a koč ešte sprevádzal škriatok alebo elf.
Mikuláš sa nechal dlho prehovárať, deti ho museli vyvolávať, aby predsa len prišiel. Hneď po príchode sa začal program,
Mikuláš ho aj s anjelom pozorne sledovali a deti, ktoré pekne
spievali, recitovali, dostali balíčky plné rôznych sladkostí. Čerti
sa nezapreli, prechádzali sa po námestí a hľadali neposlušné

Čáry-máry zvonček, nech rozsvieti sa vianočný stromček...
deti. Sem-tam aj také našli a niesli ich do pekla.
Po vyčerpaní programu, o ktorý sa postarali deti zo škôlky
a zo školy s pani učiteľkami, začal ohňostroj, ktorý celý príchod Mikuláša ozvláštnil. Vystúpenie sa konalo na provizórnom pódiu – vo vyzdobenom kamióne, ktorý zabezpečili rodičia. No a po tom všetkom už bolo treba len rozsvietiť stromček
a nakoľko doba bola už pokročilá, všade vôkol tma, stretnutie
na námestí sa skončilo.
(pokračovanie na str. 4)
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Mikuláš na námestí
(dokončenie zo str. 3)
V tento deň sa konali aj vianočné trhy, kde bolo výrobkov
od výmyslu sveta, ktoré vyrábali deti, ale aj mnohí šikovní rodičia. Samozrejme, nechýbal ani stánok s občerstvením – voňavou cigánskou či dobrým teplým čajom, punčom a vareným
vínom. Ak sa všetko minulo, zjedlo, vypilo, tma sa rozľahla po
celom okolí, všetci sme sa pobrali domov, do svojich domovov,
aby sme sa o radosť z tohto dňa mohli podeliť s najbližšími.
Vďaka patrí všetkým, ktorí sa na peknej akcii podieľali: rodičom, OÚ, žiakom, učiteľom a najmä sponzorom.

Dovidenia o rok
PaedDr. Vlasta Kubincová

Vianočný koncert

Dychové oddelenie reprezentovali:
Jakub Vrablic – trúbka
Jonatán Furucz – saxofón
František Borovička – tenor
a zahrali nám pekné vianočné koledy.
Spevácke oddelenie sa predstavilo sólovými speváčkami:
Emília Snížková – Na bieleho koňa (Kristína),
Nina Cigánková – Škola kuriatok (Dáda Patrasová),
Sabina Vilémová – Nashledanou (Sypěnová),
ktoré spolu s Victoriou Kabarcovou a Anetou Mlynarčíkovou
krásne zaspievali koledu.
Klavírne oddelenie malo pripravilo skladby:
Patrik Soják – Ježko (Nikolajev),
Jakub Vrablic – Pat a Mat,
Jakub Kubinec – Snenie (Kleinová),
Helenka Jurdáková – Piráti z Karibiku,
Viktória Mrvová – Tichá noc.
Deti boli milé, komunikatívne a nás teší ich záujem o hudbu
a jej prezentáciu v obci.
Vianočné piesne sme si vypočuli aj v podaní saxofónového
tria Viktória Kürthyová, Dárius Fiala a pán učiteľ Richard Bánsky.
Prihovorila sa k nám aj pani riaditeľka ZUŠ Alena Kubová a
všetkým zaželala príjemné vianočné sviatky.
Potešila nás aj správa, že traja naši žiaci budú pokračovať v
hudbe na konzervatóriu.
Tento rok chýbala prezentácia výtvarných prác. Je to škoda,
ale hudobníci sa snažili, aby sme neboli ukrátení o vianočný
zážitok. A podarilo sa im to.
Ďakujeme deťom aj pani učiteľkám a pánovi učiteľovi za
krásny zážitok.
Text a foto: Oľga Procházková

10. výročie založenia detského
speváckeho zboru Lakšárske
Slniečka

Základná umelecká škola Šaštín – Stráže nám každý rok
priblíži vianočnú atmosféru koncertom našich malých umelcov. Tým, ktorí majú radi hudbu ponúka množstvo príjemných
zážitkov.
13. decembra sa predstavilo dychové oddelenie, klavírne aj
spevácke a nechýbali ani hostia.
Pani učiteľka Eva Kubincová zvládla úlohu moderátorky
výborne. Postupne uvádzala deti pred každým vystúpením
a po dlhšom čase sme je počuli aj hrať na klavíri pri sprievode Zuzany Ravasovej, ktorá hrala na priečnej flaute. Tento
hudobný nástroj bol pre nás novinkou. Ďalším hosťom bola
Ráchel Štefancová, ktorá sa predstavila hrou na klavíri – Pieseň
bez slov (Bartholdy).
A teraz o našich malých umelcoch

Dňa 10.11.2018 sa konal v kostole sv. Vavrinca koncert Lakšárskych Slniečok. Bol výnimočný svojou atmosférou..... Pre nás, ktorí to
s nimi "ťaháme" už pár rokov určite. Koncert
bol oslavou založenia detského zboru, ktorý
15.11.2008 založila Janka Sironková. Na samom začiatku tvorili
zbor štyri deti. Postupne sa začal rozrastať o nových a nových
členov. K Janke sme sa na pomoc začali pridávať aj my starší Zuzka Vilémová, Lucka Sojáková a sme rady, že v jej skvelom
nápade pokračujeme.
(pokračovanie na str. 5)

Prezentácia práce ZUŠ

Oslava v kostole
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10. výročie založenia detského...
(dokončenie zo str. 4)
Počas desiatich rokov sa v zbore vystriedalo približne okolo
70 detí. Niektorí v našom zbore vyrastali, od prvého stupňa
základnej školy až po nástup na strednú školu. Okrem spievania sme s nimi prežívali ich "pubertálne" stavy :), radosti aj starosti. Pretože aj o tom sme my. Snažíme sa medzi sebou vytvárať putá, z ktorých chceme aby deti cítili, že nemusia robiť nič
nasilu a nebrali skúšky ako povinnosť. Naše skúšky sa konajú
každý piatok v kostole. Je to hodina plná zábavy, sem - tam detskej roztopašnosti a radosti, ktorú svojimi vystúpeniami prenášajú na obecenstvo. Od minulého roku nastúpilo do zboru aj
niekoľko detí z materskej školy. Napriek tomu, že počtom obyvateľov nepatríme k veľkým obciam, máme veľa talentovaných,
šikovných a dobrých detí. Patrí im veľká vďaka. Namiesto toho,
aby v piatok odložili školské tašky a začali víkendovať, chodia
poctivo na skúšky a s nadšením sa učia nové piesne, ktorými
chcú tešiť ostatných. Momentálne má zbor 20 členov od troch
po trinásť rokov a sme šťastní, že je záujem zo strany detí aj
rodičov stať sa našou súčasťou.

Pohľad na exponáty výstavy

Bohatá účasť na výstave

Slniečka spievajú Mikulášovi
Najbližšie sa Lakšárske Slniečka predstavia na Jasličkovej
pobožnosti, ktorá sa bude konať dňa 26.12.2018 o 15.00 hod.
v kostole sv. Vavrinca. Týmto Vás všetkých srdečne pozývame!
Text a foto: Diana Rukriegelová

100. výročie vzniku Československej republiky
Dňa 26.10. sa v Lakšárskej Novej Vsi uskutočnila výstava pri
príležitosti stého výročia vzniku Česko – Slovenska. O štvrtej
začala výstava, všetci sa usadili.
Na začiatku bol príhovor pani učiteľky Mgr. Veroniky Stanovskej a privítanie prítomných. Po privítaní začala krátka
ukážka na dataprojektore o Česko-Slovensku. Bolo to veľmi
zaujímavé a aj som sa veľa naučil. Potom tanečnice z krúžku
ukázali zlomok spartakiády z bývalých čias. Poďakovali za
pozornosť a odkryli záves a výstava začala. Boli to staré veci
ako mydlá, mlynčeky, zvony, nástroje, hračky a dokonca aj prehrávač filmov na kazetové filmy. Boli tam filmy ako napr. Tom a
Jerry. Prekvapil ma ich vek a aj stav v akom boli. Fascinoval ma
pohľad na seniorov, ako spomínali na detstvo a rodinu.
Po zaujímavej výstave sme sa presunuli na ulicu, kde začal
sprievod. Deti s lampiónmi boli šťastné a rady sa prešli okolo
Lakšárskej Novej Vsi.

Po sprievode sme sa ocitli na školskom dvore, kde niektorí
opekali špekáčiky pri ohníku a rodičia zasa pili čerstvý teplučký
čaj a varené vínko. Bol to super zážitok. Zúčastnení sa zabávali
do neskorých hodín.
Matej Kráľovič, 9. roč

Ukončenie prvej svetovej vojny
„Na poliach flámskych kvitnú maky divé,
rad za radom lemujú biele kríže clivé.
Tu ležíme...“
V tomto roku sme si v našej obci pripomenuli 100. výročie
ukončenia prvej svetovej vojny a zúčastnili sa ho všetci žiaci 9.
ročníka.
Vojna bola rozpútaná po atentáte na Františka Ferdinanda
d´ Esteho v Sarajeve. Po tomto incidente vyhlásilo Rakúsko Srbsku vojnu. Bojovalo sa na 3 frontoch: západnom, východnom
a južnom. Slovensko ako súčasť Rakúsko-Uhorska bolo tiež
zatiahnuté do vojny. Počas nej boli spáchané nesmierne materiálne škody, ale najmä boli veľké straty na ľudských životoch. V
každej obci sa nachádza pomník padlých hrdinov, ktorí za nás
bojovali v prvej a druhej svetovej vojne. Aj v Lakšárskej Novej
Vsi si každoročne toto výročie pripomíname. Po hymne svoj
príhovor predniesla starostka obce Ing. Procházková, potom
nasledoval krátky program našich žiakov. Hlavným bodom
spomienkovej slávnosti bolo uctenie si pamiatky našich občanov, ktorí padli vo svetových vojnách položením vencov a
zapálením sviečky pri pomníku padlých.
(pokračovanie na str. 6)
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Ukončenie prvej svetovej vojny
(dokončenie zo str. 5)
Nasledovala už len minúta ticha venovaná všetkým padlým
hrdinom, po ktorej sa účastníci oslavy, zväčša starší ľudia a naši
deviataci rozišli.

Žiaci 9. ročníka

Prianie našim najstarším...
Leto už prešlo, prišla jeseň,
do srdca sa nám vkráda tieseň...
Ale vy, nedajte sa!
V jeseni sú plody – krása.
Nech Vám aj v jeseni
srdce plesá, jasá.

Úcta k starším
13. 11. 2018 sa v našej dedinke uskutočnilo stretnutie starších ľudí. Týmto stretnutím si predstavitelia obce každoročne
uctievajú a potešujú starších ľudí. Žiaci z našej školy si pre nich
pripravili program. Obec Lakšárska Nová Ves v spolupráci s
COOP Jednota nachystala dôchodcom občerstvenie (obložené
chlebíky, koláčiky...).
Po piatej hodine sme sa vybrali do kutúrneho domu, kde
sme si program ešte vyskúšali, aby to dopadlo dobre. Počkali
sme, kým všetci neprišli a program sa mohol začať. Uvítací
program začala naša pani starostka, Ing. Oľga Procházková,
ktorá mala pripravený
pekný príhovor, kde
rozprávala o tom, že
aj keď sú starší, tak nie
sú menejcenní a robili
všetko kvôli nám, aby
sme sa mali dobre.
Po príhovore si pripili,
aby tu boli s nami ešte
veľmi dlho. A teraz prišiel rad na nás.
Na začiatok
si
menšie deti pripravili dva tančeky, ktoré
boli podobné tancom
v minulosti. Ako druhá
sa pripravila Viktória
Kürthyová, ktorá hrala

ľudovú pieseň Krčmárik maličký na
saxofóne. K Viki
sa pridal ďalší žiak
a to bol František
Borovička a spolu
si pripravili duet
piesne Záhorskú
dzedzinú. Po chvíli
sa Viki odpojila od
Fera, lebo aj Fero
si pripravil jednu
pieseň na tenore.
Začal hrať pieseň
Kyjevskí mládenci.
V piesňach sme
ešte pokračovali,
ale už nehrali na
hudobných nástrojoch, ale spievali
sme ľudové piesne.
Ľudové piesne aj tančeky sa páčili
Niektorí dôchodci
sa k nám pridali a pomohli nám.
Keď sme dospievali, pani starostka nám poďakovala a išli
sme späť do školy. Dúfame, že sa im náš program páčil a potešil
ich. Prajeme im veľa zdravia a prežitých ďalších krásnych rokov.
Aneta Mlynarčíková, 9. roč.

Základná škola s materskou školou

Školský výlet
Dňa 21.11.2018 naša škola uskutočnila výlet do Národnej
rad SR v Bratislave, nasledovne na Bratislavský hrad a potom do
obchodného centra Bory Mall. O 8. hodine bol odchod. Žiaci si
nastúpili do autobusu a vyrazili sme.
Po príjemne a rýchlo ubiehajúcej ceste autobusom sme
konečne dorazili na miesto. Keď sme vošli dnu do Národnej
rady Slovenskej republiky, všetci sme ostali ako obarení. Pozerali sme vpravo i vľavo, dúfajúc, že uvidíme nejakého poslanca.

Pred budovou NR SR
Po úvodnej kontrole prišla pani stážistka, ktorá nás sprevádzala. Hovorila nám o našich štátnych symboloch, o významných osobnostiach SR a aj o našej hymne. Neskôr sme postúpili
o poschodie vyššie, kde sme videli naživo rokovanie poslancov. Išli sme tam po skupinkách.
(pokr. na str. 7)
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Školský výlet
(dokončenie zo str. 6)
Vo vnútri sme videli, ako také rokovanie poslancov vyzerá
naživo. Veľmi nás rokovanie zaujalo, no lenže mohli sme tam
byť len niekoľko minút.
Potom sa nám prehliadka NRSR skončila a my sme sa vybrali
na Bratislavského hrad. Tam sme si urobili prehliadku sami, na
1. poschodí bola inštalovaná výstava o samotnom Bratislavskom hrade, na 2. poschodí je výstava Zlatý vek Peterhoffu a
odtiaľ viedlo úzke schodište až do najvyššej vežičky nachádzajúcej sa na hrade, ktorú sme všetci navštívili pre nezabudnuteľný pohľad z nej – na Bratislavu. Na konci sme sa podpísali
do knihy návštev.
No a ako sa
hovorí, to najlepšie
nakoniec. Išli sme do
nákupného centra. Pani učiteľky
nám dali pokyny
a rozišli sme sa
po
obchode
a
nakupovali.
Niektorí už nakúpili aj darčeky na
Vianoce. Ale aj to
muselo skončiť.
Po
dvoch
hodinách sme
sa stretli a išli
do
autobusu.
Cesta
domov
bola veľmi zaujímavá, pretože
Na nádvorí Bratislavského hradu
všetci si navzájom
prezerali, čo si nakúpili. A tak so šťastnými tvárami a veľkými
úsmevmi sme išli domov.
Justína Matalíková, 8. roč.

Týždeň boja proti drogám
V týždni od 19.11. – 23.11. sa aj v našej škole veľa hovorilo o
škodlivosti drog a návykových látok. Mgr. Stanovská inštalovala nástenku na túto tému vo vestibule školy. Boli na nej uverejnené aj príspevky našich žiakov. A toto je jeden z nich:
Môj vzťah k drogám je úplne negatívny, vždy bol a aj vždy
bude.
Drogy sú podľa mňa úplne zbytočné, nepodstatné. Nikto
nikdy z mojej rodiny neskúsil žiadne drogy. Takže nemám s
drogami žiadnu skúsenosť a myslím, že ani nechcem. Podľa
filmov, podľa učenia v škole, by som nikdy nechcela skončiť
ako drogovo závislý človek. Ľudia, ktorí sú drogovo závislí, sa
nikdy nedokážu vyliečiť. Sú aj takí ľudia, ktorí používaním drog
zomreli. Veľa mladých ľudí zomrelo, pretože sa predávkovali.
Dnešná generácia je podľa môjho názoru úplne skazená. Na
každom druhom rohu ulice sú alkoholici, dealeri drog, a potom
sa rodičia musia báť o svoje deti. Nemám rada ľudí, ktorí začnú
piť alkohol alebo brať drogy len preto, lebo chcú zapadnúť do
partie alebo sa chcú ukázať. Drogy by sa mali úplne odstrániť
zo Slovenska. Niekto si povie: ,,Marihuana je ľahká droga, tak
prečo nie?" No podľa mňa je to jedno, či je to ľahká alebo ťažká
droga, raz je to droga, ktorá je návyková a škodí zdraviu. Jediný
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prípad kedy rešpektujem drogu, je keď sa pomocou marihuany
lieči alebo zastavuje rakovina.
Takže toto bol môj názor na drogy v mojom, našom živote
ľudí.
Dominika Rozborová,9.roč.

Chránená krajinná oblasť
Spolu s mojimi spolužiakmi som sa zúčastnila prednášky na
túto tému, ktorá sa uskutočnila dňa 11.12.2018 v IKT učebni. Prišiel medzi nás pracovník CHKO v Malackách pán Mráz.
Najskôr sme sa dozvedeli, čo je to vlastne chránená krajinná oblasť a koľko ich na Slovensku je. Aj my patríme do
CHKO Záhorie, konkrétne Lakšárska Nová Ves je zaradená do
II. stupňa ochrany, ale NPR Červený rybník a NPR Zelienka sú
chránené až V. stupňom ochrany. Nachádzajú sa tam živočíchy,
ktoré sa inde nikde nevyskytujú. Okrem toho tu hojne žijú zvieratá ako: diviak, jeleň, zajac, myšiak hôrny...Vzácnym druhom je
krkavec čierny, ktorý žije v borovicových lesoch a aj tu hniezdni.
Máme tu aj bobrov, ktoré sú tiež chránené. Napáchajú síce aj
dosť škôd, obhrýzajú všetky stromy, až kým nespadnú, hlavne
v okolí vodných plôch.

NPR Zelienka
Zloženie dreva v týchto mokradiach, kde je vysoká hladina
podzemnej vody, je kontrastom k lesným porastom na piesočnatých dunách. Piesočné duny sa nachádzajú aj na Cigánskom
vŕšku vo vojenskom priestore Záhorie.
Mali by sme byť hrdí, že aj na Záhorí máme CHKO, aké sa
inde nevyskytujú a mali by sme sa o ne čo najviac starať. Udržiavať prírodu čistú bez odpadu, pravidelne ju čistiť, aby v nej z
rôznych odpadkov zbytočne nehynuli zvieratá.
Prednáška o CHKO bola veľmi podnetná a dúfam, že nie
som jediná, ktorá sa odhodlala chrániť prírodu.
Aneta Mlynarčíková, 9. roč.

NPR Červený rybník navštívil bobor
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Hasiči na záchrannej akcii v škôlke
Bezpečnosť je pre nás veľmi dôležitá, hlavne v prípade
našich najmenších. Aj z tohto dôvodu sa 7. decembra uskutočnil nácvik evakuácie MŠ v prípade požiaru s našimi dobrovoľnými hasičmi. Na pomoc prišli aj dobrovoľní hasiči z okolitých
dedín. O deviatej hodine sa našou obcou začal rozliehať hluk
hasičských sirén. Mnoho obyvateľov a hlavne rodičov sa preľaklo keď sirény utíchli pri materskej škole. Aj detičky spozorneli, ale disciplinovane sa obliekli a vyšli na dvor odkiaľ mohli
činnosť hasičov aj celý zásah pozorovať. Bolo na nich vidieť
veľké nadšenie a radosť.

naprázdno, za sebou ťahal plný kôš sladkých balíčkov. Deti boli
statočné, krásne predniesli básničky a zaspievali veľa pesničiek. Za odmenu im Mikuláš s pomocou čertíka a anjelika rozdal balíčky. Tie detičky, ktoré počas roka troška neposlúchali,
nasľubovali „hory, doly“. Sľúbili že už budú určite na „stopro“
poslúchať. Už teraz sa veľmi tešíme keď nás Mikuláš opäť o rok
navštívi.
Miriam Beňová

Predvianočné posedenie vnúčat so
starými rodičmi
Puto medzi vnúčatkom a starým rodičom je veľmi silné.
Sú to práve starí rodičia, ktorí veľa krát nahrádzajú rodičov.
Ráno odovzdávajú deti v škôlke, po obede ich prídu vyzdvihnúť. Sú na svoje vnúčatá pyšní a nesmierne ich milujú. Tak ako
po minulé roky, aj tento rok sme pripravili pre starých rodičov
besiedku pri vianočnom stromčeku. Deti si pripravili bohatý
program upletený z pesničiek, básničiek a tančekov. Šikovnosť
a snahu vnúčat starí rodičia ocenili veľkým potleskom a nežným úsmevom na tvári. Besiedka bola predovšetkým poďakovaním za ich láskavé slová, starostlivosť, obetavosť, ktorú venovali a neustále venujú svojim vnúčatám.
Čakajú nás najkrajšie, najčarovnejšie sviatky v roku a tak
sme si popriali krásne sviatky, veľa zdravia, aby sme mali veľa
síl na tých našich drobcov.
Miriam Beňová

Aký bude záhradkársky rok 2019?
Po „zásahu“
Odmenou pre nich bola možnosť sadnúť si za volant hasičského auta, či vyskúšať si rôznu hasičskú techniku. Teší nás, že
deti brali evakuáciu ako super zážitok. Hasičom ďakujeme za
„záchranu“, no dúfame, že nikdy nebudú musieť nácvik využiť
pri skutočnom požiari.
Miriam Beňová

Mikuláš, čo v tom vreci máš...
Mikuláš je dedko starý,
vie on robiť veľké čary.
Nadelí Ti k radosti,
čižmu plnú sladkostí.
Konečne nastal ten deň, kedy aj nás v škôlke navštívil
túžobne očakávaný Mikuláš. Nebol však sám. Spolu s Mikulášom prišli aj jeho dvaja pomocníci anjelik a čertík. Čertíka sa
niektoré detičky aj báli, ale naozaj len trošička. Veď neprišiel

Deti vítajú Mikuláša na námestí básničkami

Po tohtoročnom úspešnom roku v našich záhradkách nastal čas odpočinku jednak záhrad, jednak záhradkárov. Taká úroda
ovocia ako v tomto roku sa
nevyskytuje pravidelne a
každý sa obáva o to, aká
bude úroda v roku budúcom. To však záleží aj na nás,
ako na jar pomôžeme vysileným stromom spamätať sa z
tej neskutočnej záťaže. Aby
sme vedeli správne stromy
ošetrovať, starať sa o záhradky tak aby nám poskytovali stálu
dobrú úrodu, treba sa neustále vzdelávať, informovať sa o
správnych postupoch, navzájom si zdieľať skúsenosti. Veľa sa
dozvieme z televíznych relácií, z odborných časopisov, publikácií. K nášmu odbornému vzdelaniu však najviac pomáha Slovenský zväz záhradkárov, ktorý vydáva každoročne spravodajcu s odbornými článkami, vydáva odborný časopis „Záhradkár“, robí odborné prednášky s praktickými ukážkami o reze
ovocných stromov, pomáha pri určovaní chorôb stromov, ovocia a záhradných plodín, a prispieva na organizáciu odborných
záhradkárskych výstav v jednotlivých obciach.
Aj v našej obci pracuje základná organizácia zväzu záhradkárov. Spoločne sa snažíme udržovať záhradkové osady v dobrom stave, aby bolo prostredie záhrad čisté a pekné a náš pobyt
na záhradke aby bol pre nás skôr relaxom, ako ťažkou prácou.
Snažíme sa našu činnosť oživiť každoročnou výstavou ovocia a
zeleniny, zájazdmi na výstavy v Trenčíne, Nitre, či v susedných
krajinách. Pre zlepšenie činnosti je však treba aktívnu účasť
všetkých členov na výročnej schôdzi, kde si členovia výboru ZO
radi vypočujú návrhy a názory jednotlivých členov na program
činnosti pre nasledujúci rok.
(pokr. na str. 9)
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Aký bude záhradkársky rok...
(dokončenie zo str. 8)
Naša ZO SZZ nie je určená len pre tých členov, ktorí majú
svoje záhradky v záhradkových osadách, svoj účel môže rozvinúť i pre občanov, ktorí záhradkárčia na svojich pozemkoch pri
dome, v časti dvoru, radi privítame za členov i občanov obce,
ktorí budú mať záujem o našu činnosť, o účasť na našich akciách. Isto majú veľa dobrých a užitočných nápadov, ktoré môžu
byť prínosom pre celú našu organizáciu. Členské príspevky
našich členov sa týmto vrátia v podobe zliav na vstupné na
výstavy organizované SZZ, zliav na nákupy vo vybraných predajniach záhradkárskych predajniach a pod.
Tešíme sa na novú záhradkársku sezónu 2019 a prajeme
všetkým našim členom, priateľom, podporovateľom, aby aj
rok 2019 bol rokom úrodným a aby zdravie všetkých ktorí
na záhradkách pracujú bolo vynikajúce a práca, či relax na
záhrade toto zdravie ďalej utužovali. K tomu prajeme spokojnosť a radosť v rodinách občanov našej krásnej obce.
Ing. Ján Pechmann, predseda ZO SZZ

Jednota dôchodcov
Činnosť ZO JDS
Posledné mesiace tohto roka boli bohaté na aktivity, ktorých sme sa v hojnom počte a s radosťou zúčastňovali.
Každoročne si pripomíname ukončenie prvej a druhej svetovej vojny spomienkovou slávnosťou pri pamätníku padlých
v strede obce. Aj tento rok 14.11. 2018 sme vzdali hold padlým hrdinom položením venca a zapálením sviečky. Pietneho
aktu sa okrem nás zúčastnila aj pani starostka a žiaci základnej
školy. V kultúrnom dome sme pokračovali občerstvením, chutným gulášom a zákuskami, ktoré pripravili naše oslávenkyne.
Naše kuchárky a pekárky si zaslúžia naše poďakovanie za prípravu chutných zákuskov, koláčov, gulášu, kapustnice a iných
dobrôt. Určite by obstáli na výbornú v nejednej televíznej relácii o varení.
Že naši členovia sa radi zabávajú pri hudbe a tanci, dokázali
na Katarínskej zábave 22.11.2018 v Borskom Mikuláši.
V sobotu 8. 12. sme spolu s našimi deťmi netrpezlivo vyčkávali na námestí príchod Mikuláša.
Dobu čakania sme vyplnili nákupom vianočných dekorácií, vareným vínkom, či pečienkou a takto sme podporili našu
základnú školu.
Nenecháme si ujsť ani vianočné vystúpenie speváckeho
súboru Slniečka 26.12.2018 v miestnom kostole.
A 28.12. sa stretneme na poslednom posedení v tomto roku
pri silvestrovskej kapustnici, hudbe a tanci.
Ešte chvíľu - už to príde, starý rok sa s novým zíde. Veľa šťastia, zdravia, lásky, nech Vám prinesie rok krásny.
Želáme všetkým dôchodcom, ako aj všetkým občanom
obce Lakšárska Nová Ves šťastný nový rok 2019, veľa zdravia
a spokojnosti.
Emília Pechmannová

Ako sa bavia naši dôchodcovia
Členovia nášho spolku „ Jednota dôchodcov“, sa každoročne tešia na koncoročné kultúrne podujatie. Vždy to bol Mikulášsky večierok v Senici. Tento rok nám usporiadatelia oznámili,
že večierok sa nekoná. Boli sme troška smutní, lebo vždy to
bola výborná akcia. Smútok netrval dlho. Ozvali sa nám hudob-

níci z Borského Mikuláša, zo skupiny „Synkopa“. Pozvali nás na
Katarínsku zábavu, ktorá sa konala 22.11.2018 o 13-ej hodine
v kultúrnom dome v Borskom Mikuláši. Hudobnú skupinu
„Synkopa“ poznáme hlavne zo Šlágru. Vidieť a počuť ich hrať
naživo, je krásny, kultúrny zážitok. Búrania sú na ich chlapcov
právom hrdí. Teraz ich už zo Šlágru pozná celé Česko a Slovensko. Boli sme veľká 23 členná skupina. Sála bola plná dôchodcov z okolitých obcí. Pri vstupe do kultúrneho domu nás usporiadatelia privítali malým prípitkom na dobrú náladu. Synkopa
začala hrať orchestrálne skladby, príjemné na počúvanie. Keď
začali hrať veselé a rezké piesne, dôchodcovia nezostali sedieť,
ale hurá na parket. K výbornej nálade prispela aj hosťujúca,
hudobná kapela: „Vega“, ktorú poznáme tiež zo Šlágru. Občerstvenie, dobrý poľovnícky guláš pripravil Lakšáran - Marián
Grajza. Kapely nám venovali niekoľko piesní navyše. Medzi
nimi i krásnu pieseň „Ešte som nevidel tak dievčatko plakať“.
Spievala celá sála. Nasledoval búrlivý potlesk a rozlúčka.
Terézia Sojáková
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Taktické cvičenie v materskej škole
Piatok 7.12.2018 bol pre našich škôlkarov neobyčajný, v ranných hodinách bol vyhlásený požiarny poplach a do škôlky
sa nahrnulo plno hasičských vozidiel a veeeeľa hasičov, bola
nutná evakuácia, deti sa museli rýchlo poobliekať a presunúť
sa von do bezpečnej vzdialenosti od budovy, a potom už len
sledovali, čo sa to v ich škôlke deje.
Nebojte sa, vďaka Bohu sa jednalo len o taktické cvičenie
jednotiek DHZO okrsku Borský Mikuláš, ktorého cieľom bolo
prehĺbiť schopnosti a zručnosti veliteľov jednotiek DHZO pri
zásahu alebo pri riadení síl a nasadzovaní hasičskej techniky a
vecných prostriedkov a pri likvidácii požiaru v materskej škole
so zameraním na evakuáciu väčšieho počtu osôb a precvičovať
pripravenosť a akcieschopnosť jednotiek DHZO, ako aj súčinnosť s inými DHZO okrsku Borský Mikuláš, záchrannými zložkami integrovaného záchranného systému a ostatnými špeciálnymi službami pri zásahu.

Deti po evakuácii
Hlavnými úlohami bolo nielen zistiť pôvod požiaru a jeho
likvidácia, ako inak, keďže sa blížia Vianoce, požiar vznikol od
sviečky na adventnom venci. Požiare v detských predškolských
zariadeniach a v základných školách sú charakteristické zvýšeným nebezpečenstvom z dôvodu sústredenia veľkého počtu
detí na relatívne malom
mieste,
pričom možno
predpokladať
zníženú zodpovednosť
pri uvažovaní
a konaní detí
(napr. návrat
späť pri evakuácii). Bolo
potrebné zistiť
prieskumom nutnosť
evakuácie
osôb, nakoľko
v
zadymenom priestore
sa môže ktokoľvek nadý-

chať splodín horenia
a upadnúť do bezvedomia, treba si precvičovať
komunikáciu so zodpovednými
osobami, komunikáciu medzi viacerými
jednotkami aj inými
bezpečnostnými
zložkami,
spoznanie priestorov, v ktorých sa zdržuje vysoký
počet ľudí, tých najdôležitejších ľudí, našich
ratolestí. Treba, aby sa
hasiči vedeli v budove
pohybovať v prípade takejto situácie,
poznali rôzne zákutia
a nebezpečenstvá. V
Záujem detí o techniku
našej škôlke sa nachádza až 22 miestností. Treba vedieť zodpovedne určiť bezpečné
miesto na zhromaždisko evakuovaných osôb mimo nástupných
priestorov hasičských jednotiek a takisto v prípade potreby aj
hniezda záchrany pre poskytnutie prvej pomoci. Nezabudnime aj na to, že v budove sa nachádza plynová kotolňa.
Veľmi rád by som pochválil celý kolektív materskej školy, za
ukážkovú spoluprácu a hlavne disciplinovanosť detičiek, boli
skvelé. Podľa reakcií brali situáciu pozitívne, čo je veľmi dôležité, myslím, že sa celkom zabavili. Nakoniec si mohli vyskúšať rôznu hasičskú výstroj a samozrejme aj popozerať hasičské
autá z vnútra. Spravili si zopár pekných fotiek, potom sme sa
rozlúčili a tak deti ako aj my sme sa presunuli k zaslúženému
obedu.
Veliteľom zásahu bol Stanislav Drinka, zasahovali DHZO
Lakšárska Nová Ves, Bílkove Humence, Borský Mikuláš a Šaštín – Stráže v počte 22 hasičov. Technika 1x Tatra 148, 2x Tatra
815, 2x Iveco Daily. Traja hasiči si preskúšali prácu s dýchacími prístrojmi. Jedna zamestnankyňa si vyskúšala presun na
nosidlách. Tento deň nám dal veľa nových poznatkov. Pri hodnotení bola veľká diskusia o priebehu zásahu, veľa pozitívnych
i negatívnych názorov.
Ďakujem za spoluprácu a všetkým prajem krásne prežitie
Vianočných sviatkov.
Ing. Pavol Velický, predseda DHZO

Výsledky
komunálnych volieb 2018
- počet zapísaných voličov – 897
- počet zúčastnených – 351 – 39,13%
Starostka:
Ing. Oľga Procházková – 308 hlasov
Zvolení poslanci:
Mgr. Róbert Winkler - 260 hlasov
Anton Čech – 228 hlasov
Ing. Marek Vandák – 228 hlasov
Pavol Jurdák – 213 hlasov
Renáta Bobotová – 196 hlasov
Jozef Jablonický – 186 hlasov
Mgr. Jana Cigáneková – 185 hlasov
Darina Černá – 180 hlasov 		
Marian Grajza – 176 hlasov 		
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Výtvarné práce našich detí

Karolína Matalíková, 8. trieda

Rozpis zvozu komunálneho odpadu
na I. polrok 2019
Dátum

Deň

11.01.19
25.01.19
08.02.19
22.02.19
08.03.19
22.03.19
05.04.19
20.04.19
04.05.19
17.05.19
31.05.19
14.06.19
28.06.19

Piatok
Piatok
Piatok
Piatok
Piatok
Piatok
Piatok
Sobota
Sobota
Piatok
Piatok
Piatok
Piatok

Zvoz 2x mesačne

Rozpis zvozu separovaného odpadu
na I. polrok 2019
PET
Papier
Dátum
Deň

17.01.2019
Štvrtok

07.02.2019
Štvrtok

14.02.2019
Štvrtok

14.03.2019
Štvrtok

04.04.2019
Štvrtok

11.04.2019
Štvrtok

10.05.2019
Piatok

13.06.2019
Štvrtok

20.06.2019
Štvrtok

Laura Cingelová, 6. trieda

Adelka Včelková, 1. trieda
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Zima v básňach našich detí
Vianoce
Vôňa stromčeka a kapustnice,
ponožiek ako húsenice.
Je to krása nádhera,
čo sa na mňa pozerá.
Svieť nám vločka veselá,
svet sa obliekol do biela.
Lukáš Exner, 5. roč.

Vianoce
Vianoce sú za rohom,
čo budem mať pod stromom?
Ježiško klope na dvere,
vonku padá páperie.
Náš stromček zelený,
celý sa nám blýska.
Všetci sme doma veselí,
kŕdeľ detí výska.
Pod stromček si posadáme,
pekné filmy pozeráme:

Spoločenská kronika
Narodili sa:
Balážová Ivana
Filípek Ján

Blahoželáme jubilantom
60 roční
Kubincová Eva
Lakatoš František

80 roční
Adamcová Jozefa

75 roční
Gach Stanislav

Opustili nás

Klempová Katarína (1924)

Štatistika za rok 2018:
Narodilo sa: 13, Zomrelo: 7
Prisťahovalo sa: 32, Odsťahovalo sa: 13
Počet obyvateľov: 1126

Vianoce chcem celý rok,
lebo darček príde vhod.
Richard Haramia, 6. roč.

Vianočný čas
Sneh nám pokryl krajinu,
máme zimu mrazivú.
Pomaly sa blíži zas
čarovný vianočný čas.
Prípravy sú v plnom prúde,
upratovať zas sa bude.
K tomu naše mamičky
pečú chutné perníčky.
Stromček v izbe krásne žiari,
všetci majú úsmev v tvári.
Na večeru kapra máme,
veselo sa zabávame.
Detičky sa radujú,
keď darčeky hľadajú.
To je krásny Vianoc čas,
keď je láska v každom z nás.
Adam Vilem, 5. roč.

Chumelí sa, chumelí
Chumelí sa, chumelí,
vločka stíha vločku.
Červený Mikuláš ide na poštu,
sladkosti so sebou má,
do okien pozerá.
Deti ráno vstanú,
sladkosti už v topánke majú.
Brucho ich z nich bolí,
pôjdu k doktorovi.
Na prázdniny sa tešia,
Vianoce sa blížia.
Mama už pečie,
máme aj dobré rezne.
Juraj Mihalovič, 8. roč.

Zima
Mikuláš vždy včas prichádza,
sladkosti v čistých topánkach
necháva.
Ak deti neposlušné sú,
zemiaky a uhlie dostanú.
Na dvadsiaty štvrtý december vždy
čakáme,
rybu, šalát, spapáme.
Ježisko darčeky necháva pod stromčekom,
svoj odchod oznamuje zvončekom.
Najkrajšie sú Vianoce,
keď sa sneh vonku ligoce.
Bude zima pekná biela?
Katarína nám vždy predpovedá.
Laura Cingelová, 6. roč.

Lakšárske slniečka
Vás pozývajú na
sviatočný koncert
dňa 26.12.2018
o 15:00 hod.
do Kostola sv. Vavrinca
Tešíme sa na Vás!
Lakšárske slniečka
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