Kde bolo, tam bolo, žili raz štyri zvieratká: žirafa, opica, hroch a slon. Pripravovali sa na veľký deň. Vianoce. Urobili veľkú výzdobu, ale v tom okamihu
zafúkal vietor. Celý cirkus spadol. Smútok prepadol zvieratká. Všetky zvieratká sedeli s tvárou dolu, na lavičke. Žirafa sa dívala na hviezdy, a v tom
okamihu preletela žiara. Žirafa si priala, aby tu nebol smútok. Vykríkla: „ Hej, zvieratká, snáď si nepokazíme Vianoce kvôli dákemu vetru. Poďme si
spraviť tie naj, naj, naj Vianoce, aké sme ešte nemali.“
Zvieratá súhlasili. „Rýchlo, rýchlo, poponáhľajte sa,“ kričal hroch. Žirafa vyzdobila cirkus, slon vyrobil prskavky, hroch vyzdobil stromček a opica dala
do vane kapra. Keď už skoro zaspali, zrazu počuli trúbku. Išli do izby, a pod stromčekom boli darčeky. Všetci sa radovali.
Zazvonil zvonec a rozprávky bol koniec.
Esther Sarah Derková, 3.A

Bol raz jeden cirkus, ktorý sa volal Humberto. Žili tam zvieratká: kôň, opica, slon, tiger a lev. V štedrovečerný deň sa rozhodli, že Vianoce budú
oslavovať v cirkuse.
Na stôl prichystali kapra a prskavky. Pod vianočný stromček si dali darček. Keď vyšli von, naraz začali padať žiarivé hviezdy. A na stromčeku začali
cinkotať zvončeky. Slon začal hrať na trúbku veľmi smutnú vianočnú hudbu. Začali si rozprávať rozprávku o koledníkoch, ktorí prišli koledovať aj do
cirkusu. Boli to tie najkrajšie cirkusové Vianoce.
Deniska Hajasová, 3.A

V jednom krásnom pestrofarebnom cirkuse Hoplaland žili veľmi dobrí kamaráti: slon, tiger, lev, kôň a opica. V štedrovečerný deň sa dohodli, že pôjdu
oslavovať Vianoce spolu. Prichystali si prskavky, darčeky a vianočnú hviezdu. Začala hrať na trúbka, rozcingali sa zvončeky a na oblohe uvideli
velikánsku žiaru. Posadali si do kruhu a začali si rozprávať rozprávku. Rozprávka bola veľmi smutná. Až keď doplával k ich kruhu kapor, všetci sa veľmi
pobavili a rozveselili. Boli to najkrajšie Vianoce v cirkuse Hoplaland.
Vaneska Hajasová, 3.A

Trúbka a zvonček na stromčeku ešte lenivo spali. Slon sa prebral. „Vianoce“,- skríkol slon. V tom do okna vstúpila žiara hviezdy. Žirafa sa opýtala:
„ Máme darčeky?“. Slon odpovedal: „ Nie, tie sme zabudli“. „Nebuď smutný, slon“ – povedala žirafa, - „ kúpime kapra a prskavky a spravíme si pekné
Vianoce“. Začalo snežiť a Vianoce boli krásne a biele ako v rozprávke. Slon a žirafa večer zapálili prskavky.
Nina Jantová, 3.A

Táto rozprávka začína v cirkuse Aleš. Boli tam zvieratá slon a kapor. Kapor mal trúbku, ktorá bola taká čistá, že svietila ako žiarivá hviezda. Slon mal
Štedrý deň. Zapálil v cirkuse prskavku a všetci sa smiali, lebo to bolo strašne smiešne. Slon nedostal žiadny darček, lebo Ježiško asi na neho zabudol.
Kapor a slon išli do obchodu kúpiť jedlo. Keď prišli domov, tak pod stromčekom bol darček a bolo tam napísané : PRE SLONA. Slon otvoril darček
a boli tam arašidy. Slon bol šťastný, lebo dostal darček.
Zazvonil zvonec a rozprávky bol koniec.
Alex Púš, 3.A

V cirkuse vystupoval slon a kapor. A ten kapor zahral na trúbke a tak veľmi žiarila, lebo bola čistá. V strede manéže stál stromček, pod ktorým boli
darčeky. Všetok smútok sa vytratil, keď na stromčeku zažiarila prskavka. Na špici stromčeka žiarila hviezda. Na konci bol zvonček a rozprávky je
koniec.
Andrea Barenyiová, 3.A

Bol raz jeden cirkus a nad cirkusom bola hviezda. Boli tam zvieratá: slon, kapor, opice, žirafa...Išli oslavovať Vianoce. „Bude sa zdobiť stromček“,
povedal slon. Na vrch dáme hviezdu. „ Poďme si zahrať na trúbku“, „pozor, ideme si pre darček!“ Opičke sa šmyklo a bol smútok. A keď prišli von, bolo
tam veľa prskaviek a ešte väčšia žiara.
Zazvonil zvonček a rozprávka končí.
Filip Ondraščin, 3.A

Slon, hroch a nosorožec oslavovali Vianoce tak, že sa zahrali. A kapor bol pri okne. Videl hviezdu, čo za sebou ťahala žiaru. Bola ako z rozprávky.
Kapor bol zlý a nedostal žiadny darček. Mal v očiach smútok. Slon hral na trúbku, hroch na zvonček a nosorožec držal prskavku.
Filip Žáčik, 3.A

Bol raz jeden cirkus a v tom cirkuse vystupoval kapor, ktorý bol v smútku z predstavenia. Slon vytruboval na trúbku, čím zvolával zvieratká k večeri. Pri
stole zapálili prskavky, ich žiara pripomínala padajúcu hviezdu. A keď zazvonil zvonec, rozprávky bol koniec.
Natália Mináriková, 3.A
Zvieratká v cirkuse oslavovali Vianoce. Bol ten sviatočný večer. Kapor bol na tanieri. Trúbka a zvonček hrali a všetci sa pustili do večere. Potom išli
rozbaľovať darčeky.
Zvieratká dostali rozprávku a každý dostal ešte slona. Potom uvideli žiaru a hviezdu. Púšťali prskavky. Smútok za Ježišom bol preč.
Matúš Šúkala, 3.A
V cirkuse hrali trúbky a zvončeky. Na oblohe svietili hviezdy a veľká žiara. V tento krásny deň oslavovali zvieratá Vianoce. Bolo to ako v rozprávke.
Slon túžil dostať prskavku, ale miesto toho dostal darček, v ktorom bol kapor. Bol smutný.
Adam Kočkár,3.A

Vo vianočnom cirkuse slon pomáhal majiteľovi s výzdobou stromčeka. Rozhodoval, kde mala ísť hviezda a kde darčeky. Išli kúpiť kapra. Kúpili aj
prskavky. Slon hľadal trúbku. A spoločne piekli medovníky. Potom zapli žiaru. Ale všetci cítili smútok. Prečo? Lebo neboli s rodinou. A v tom zazvonil
zvonec a rozprávky je koniec.
Kristián Kočkár, 3.A

Zvieratká sa pripravovali na vystúpenie, v tom klaun zatrúbil na trúbku. Všetkých volal von. Ako prvý išiel slon. Vonku žiaril stromček. Na stromčeku
svietila hviezda. Na vetvičkách svietili prskavky. Keď pod stromčekom našli darčeky, nikto nebol smutný. Len kapor nevidel tú krásu. Zazvonil zvonec
a rozprávky je koniec.
Jakub Toman, 3.A

Bolo nebolo, boli také zvieratká, ktoré robili v cirkuse hviezdu z prskaviek. Zadusil sa tam kapor a mali smútok. Ale jeho trúbka bola vzácna. Zdobili
vianočný stromček, na ktorom boli tri zvončeky. Nakoniec dali slonovi trúbku. Rozprávali rozprávku o žiare. Potom prišiel Ježiško a dostali darčeky.
Adam Kuric, 3.A

