
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    Moja škola 

Milá pani učiteľka,            

bavila ma násobilka. 

Keď ste ma ju učili, 

veľmi ste sa trápili, 

ale ste sa nevzdali. 

Ja Vám za to ďakujem 

a Vám za to sľubujem, 

 ţe sa budem snaţiť viac 

a ţe nebudem zaostávať. 

A vy moji spoluţiaci,  

boli ste dobrí parťáci. 

Spolu sme aj vystrájali, 

no vţdy sme si pomáhali. 

Ďakujem vám všetkým za to, 

ţe ste urobili všetko preto, 

aby som sa dobre cítil 

a vţdy do školy sa vrátil. 

                      N. Kubík, 4.A 
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       Rozlúčka 

Za Váš úsmev, milé slová,  

vítali ste vţdy a znova, 

naše milé tváričky, 

veru, uţ nie sme maličkí. 

Po prázdninách sviţným 

krokom 

a rovno kaţdým rokom,  

budem stále starším ţiakom, 

aţ nakoniec deviatakom. 

Opúšťam prvý stupeň,  

padne slza – z ruţe lupeň. 

Chcem Vám všetkým povedať: 

„Ďakujem nastokrát!“ 

                 J. Šimala, 4.A 
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Milí čitatelia! 

Opäť sa Vám prihováram prostredníctvom nášho časopisu, do ktorého píšu príspevky 

predovšetkým naši šikovní ţiaci a za najmenších členov nášho rodinného školského kolektívu 

- škôlkarov - píšu pani učiteľky. Epidemická situácia, ktorá sa uţ, na potešenie nás 

všetkých, zlepšuje, nám nedovolila pripraviť pre Vás naše tradičné besiedky, ani iné 

verejné vystúpenia. Verím, ţe si aspoň v časopise nájdete články, ktoré Vás potešia 

a podajú obraz o ţivote v našej škole počas posledných šiestich mesiacov. Kvôli rúškam 

a iným opatrenia to boli mesiace náročné pre deti aj zamestnancov školy, ale všetci sme sa 

s nimi snaţili čo najskôr vyrovnať, aby mohol ţivot v škole prebiehať čo najprirodzenejšie 

a pre deti a ţiakov čo najľahšie. Rodičia nám pomáhali tým, ţe boli disciplinovaní a spolu 

s nami všetky nariadenia dodrţiavali. V škole aj v materskej škole prebiehali v rámci tried 

rôzne pekné aktivity, o ktorých sa dozviete, ak si časopis prečítate.  

Našim ţiakom prajem pekné prázdniny, plné dobrodruţstva a neopakovateľných záţitkov, 

našim učiteľom a všetkým zamestnancom školy ţelám dovolenku plnú oddychu. Všetkým 

čitateľom prajem krásne oddychové leto a pevné zdravie.  

Mgr. Marianna Dreveňáková 

Poďakovanie 

Ani sme sa nenazdali a uţ je tu koniec školského roku. Pre nás je to špeciálny koniec roka, 

lebo odchádzame z tejto školy a uţ nikdy viac sa sem nevrátime ako ţiaci. Škola nám bude 

veľmi chýbať, hlavne behanie po jej chodbách.  Lapajstvá , ktorých sme sa tu do sýtosti 

navystrájali a tajomstvá, ktoré ostanú bezpečne schované za jej múrmi. Hádky medzi 

dievčatami a chlapcami boli časté, ale nakoniec bolo všetko uhladené. Ďakujeme našej 

triednej učiteľke, ţe nás učila od prvého ročníka a ţe to s nami vydrţala. Ďakujeme pani 

riaditeľke, ţe nás zasväcovala do tajov angličtiny, mala s nami veľa práce. Ďakujeme pani 

učiteľke HUV, ktorá nám vštepovala lásku k hudbe. 

                                    A. Kumorová, E. Dudová, M. Lieskovská,A. Števuliaková 4.A 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

V tejto škole sme sa naučili čítať, písať, počítať ......Veľmi sa nám tu páčilo. Niekedy boli 

dobré dni a niekedy zlé. Ďakujem všetkým pani učiteľkám  a p. farárovi za vedomosti, ktoré 

nám dali. Tieţ aj tete školníčke a upratovačke za to, ţe keď sme urobili neporiadok, vţdy 

to krásne upratali. Poďakovanie patrí aj  tetám kuchárkam, lebo nám varili tie najlepšie 

jedlá. Nikdy nezabudneme na krásne spomienky z tejto školy. 

                                                                                V. Ďubašík, M. Brnušák 4.A 

 

 

 

Vyznanie 

Začal som do tejto školy chodiť len tento školský rok. Táto budova je len stavba, ale  

školou ju robia skvelí učitelia  a super spoluţiaci. Toto sú oni: 

Mária – učenie je pre ňu sranda a zostať ticho zasa drina. 

Ella – v angličtine exceluje, v nej sa nikdy nepodceňuje.  

Alžbetka - tanec miluje, na telesnej však relaxuje.  

Agátka -  v škole jej to celkom ide, vţdy na niečo dobré príde. 

Matúš – na matike mu to páli, učiteľka ho vţdy chváli. 

Nikolas – začne kecať a pri tom sa smeje. Vţdy ho však zaujíma, čo sa vôkol deje. 

Jožko –  najviac veľkú radosť máva, keď jednotky z angličtiny dostáva. 

Vaško – slovenčina sa mu hnusí, no písomky písať musí. 

Ste mi vlastne druhou rodinou, kde sa cítim dobre. 

                                                              J. Kratoň 4.A 

Štvrtácke rozprávky - pokračovanie 

Chlapci a ježibaba 

        Bol raz jeden chlapec, ktorý sa volal Janko. Jedného  dňa jedol s jeho mamou. Jeho 

mama uvarila polievku z čísel 3 a 7 . Keď ju Janko zjedol odišiel do lesa. Stretol kamaráta 

Joţka a Vaška. Boli  traja. Rozhodli sa , ţe sa budú hrať na zbojníkov. Kaţdé zviera, ktoré 

išlo okolo, ozbíjali. Kde sa vzala,  tu sa vzala čarodejnica. Vzala Janka, Joţka a Vaška do 

svojej chalupy. Mala tam deväť mačiek a tri hady. Zaprela chlapcov do komory a chcela ich 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

zjesť s troma zubami. Chlapci boli rozdelení v troch klietkach. Poslali si sedem papierikov 

cez vtáka Rapotáka. Na troch papierikoch sa zhodli a vytvorili si plán úteku. Nakoniec sa im 

plán vydaril a vrátili sa domov.        M. Brnušák,   

4.A  

  

Vdova, syn a zázračný psík 

      Kde bolo, tam bolo, ţila raz jedna bezruká ţena. Mala beznohého syna. Boli veľmi 

chudobní a nemali čo jesť.  

      Syn kráčal po poli a stretol hovoriaceho psíka, ktorý bol zranený. Chlapcovi povedal, ţe 

ak ho zachráni, tak mu daruje zázračnú kosť, ktorú keď po nej rukou pretrie, splní mu 

ţelanie. Tak psíkovi pomohol, dal mu kosť a chlapec si ţelal, aby s maminou mali veľa peňazí 

a aby uţ nikdy neboli chudobní.  

      Ţelanie sa mu splnilo a s maminou boli navţdy šťastní.  

                                                                                   N. Kubík, 4.A 

 O statočnej princeznej a 6 drakoch 

       Kde bolo, tam bolo, bola jedna princezná a mala otca. Mal len jedno ţelanie, aby sa doţil 

veľa rokov. 

       Raz v noci prišli 6 draci a vzali kráľa. Ráno nevedeli, kde je. Princezná sa zbalila a 

odišla nájsť otca. Prešla lesmi a pustinami. Cestou uvidela v diaľke hrad. Priblíţila sa k 

nemu. Boli tam 6 draci. Bojovala s nimi 6 dní a 6 nocí. Otca vyslobodila z veľkej veţe. 

Presťahovali sa do toho hradu, kde bývali draci. Neskôr susedný kráľ vyhlásil vojnu. Otec 

šiel do vojny sám s rytiermi. Keď prešiel 1 mesiac vojny, princezná cítila, ţe treba otcovi 

pomôcť. Vzala si koňa a šla do vojny. Keď šla na vojnové pole, uvidela susedného kráľa, ako 

chce jej otca zabiť. Rozbehla sa a sotila susedného kráľa. 

       Zomrel tak, ţe mal na krku zvonec a rozprávky je KONIEC! 

                                                                                                V.Ďubašík, 4.A 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

AKO POZNÁM SVOJU MAMU  

  Moja mamička 

       Je stredne vysoká a má hnedé oči. Páčia sa mi jej vlasy. Mám ju rád, lebo mi kupuje 

desiatu a učí sa so mnou. Stará sa o mačky, psy a tieţ  aj  o mňa. 

                                                                                N .Kubík, 4.A 

     Moju maminu mám rád. Uţ za chvíľu budem vyšší neţ ona. Má krátke vlasy. Má ich 

hnedé, ale si ich nafarbila na bielo. Jej hlava je guľatá a miluje kvety, prírodu, zvieratá 

a svoju rodinu. Mám ju rád preto, lebo ma ľúbi, dovolí mi ísť von, učí sa so mnou, robí mi 

desiatu. Má hnedé oči a je strednej postavy. 

                                                                                             V.Ďubašík, 4.A 

        Moja mama je vysoká, štíhlej postavy  a má hnedé oči, hnedé vlasy. Vlasy má dlhé. 

Rada chodí na turistiku . Veľmi  rada chodí do práce a rada sa modlí. Poobede sa so mnou 

učí. Mám ju najradšej na svete. 

                                                                                                 M. Brnušák, 4. A                 

         Je stredne vysoká, má červeno-čierne vlasy a štíhlu postavu.  Rada varí.  Najradšej 

nosí čiernobiele tričko a čierne nohavice. Je najlepšia preto, lebo mi kupuje jedlo a budí 

ma. Mám ju najradšej na svete. 

                                                                                                    J. Šimala, 4.A 

         Moja mama je strednej postavy, má dlhšie vlasy a má hnedozelené oči. Moja mama 

má rada, keď ideme do obchodu. Má rada filmy. Nikdy mi nedá trest. Pomáha mi, keď 

niečo neviem. Všetko mi dovolí. Je milá. Mám ju najradšej zo všetkého. Má štyri deti. 

                                                                                               J. Kratoň, 4.A 

                                                                              

          Moja mama má hnedé vlasy je vysoká a nosí okuliare. Veľmi rada číta. Je najlepšia 

preto, lebo mi robí desiatu, učí sa so mnou a je veľmi trpezlivá. Ľúbim ju nadovšetko. 
                                                                                 A. Kumorová, 4.A 

        Mamka má blonďaté vlasy. Je stredne vysoká, má šikovné ručičky . Je to veľmi 

starostlivá mamka. Je vtipná, aj keď často unavená. Rada sa so mnou hrá. Iná mamina by 

to so mnou nevydrţala . Moja mamina okrem toho ešte rada pečie, varí atď. Tebe mami 

patrí veľké ĎAKUJEM!!! 

                                                                                   E. Dudová, 4.A                                                         



 
 
 
 

 
 
 
 
 

       Moja mama má hnedé a stredne dlhé vlasy. Najradšej mám, keď ich má rozpustené. 

Má stredne štíhlu postavu. Nosí okuliare. Má rada prírodu a zeleninu. Je lekárka a tak, 

keď príde z práce je unavená. Rada robí v záhrade. Nosieva legíny a tričko . Má sedem 

detí: mňa, Miška, Benka, Janka, Kláru, Maťka a Terezku. Má modré oči. Ľúbim ju! 

                                                               A . Števuliaková, 4.A 

           Moja mama je štíhla. Má krátke ţlté vlasy. Rada nosí nohavice a tričko. Obľubuje 

prírodu, no rada si aj dačo prečíta. Je pre mňa jedinečná tým, ţe ma vychováva, stará sa 

o mňa, keď som chorá. Som šťastná, ţe je to moja mamina. Chodíme spolu ku starkým . 

S Terezkou sme dve sestry, mám ju veľmi rada. Má modré oči, aj ja a Terezka máme 

modré  oči. 

                                                                                          M. Lieskovská, 4.A  

Ak radi čítate, nechajte sa inšpirovať obľúbenými knihami a literárnymi 

postavami našich tretiakov. Prezradím Vám, že z projektu Čítame radi 2 

sme si do školy kúpili až 50 nových kníh a pripravujeme pre deti aj 

celkom nový čitateľský a relaxačný kútik. 

Ako sa poplietli rozprávky, alebo Ako Psíček s mačičkou hľadali prácu pre Speedyho. 

Psíček a mačička išli do obchodu s hračkami. Psíček si kúpil puzzle a mačička kniţku 

o princeznej. Potom si v obchode všimli  počítač. Strašne ho chceli mať, ale nemali dosť 

peňazí. Domov  išli veľmi smutní. Zbadali auto, ktoré bolo tieţ veľmi smutné. Spýtali sa ho, 

ako sa volá  a prečo je smutné.„Volám sa Speedy a som smutný, ţe nemám prácu.“ Psíčka 

a mačičku napadlo, ţe Speedymu pomôţu nájsť prácu. Najprv išli do hasiččskej stanice. 

Speedy bol šťastný, lebo ho vzali do sluţby. Ale ho vyhodili, lebo sa bál výšok. Potom išli do 

opravárne áut, ale ani tam ho nechceli, lebo nevedel opravovať autá. Nakoniec sa stal 

taxikárom. Speedy bol šťastný, ţe má prácu. Psíčkovi a mačičke chcel urobiť radosť , tak 

im dal peniaze na počítač. A stali sa kamarátmi na celý ţivot.                                 

                                                                                                                             D.Šálka            

Ako sa rozprávky poplietli, alebo ...Stratený  psíček a mačička 

Raz šiel psíček s mačičkou na prechádzku. Po hodine túlania sa v lese zablúdili. Niekde 

v diaľke uvideli  svetielko. Bol to perníkový domček.  Keď sa k domčeku priblíţili, odtrhli si 

z neho pár medovníkov do zásoby. Z domu vyšla jeţibaba, ale psíček a mačička sa stihli 

schovať. Zistili, ţe jeţibaba uväznila Popolušku. Psíček vymyslel plán, ako ju  zachránia. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

Neďaleko chalúpky si postavili domček, pripravili plán ako Popolušku vyslobodia. Lenţe, 

jeţibaba ich chytila. Tak psíček vymyslel iný plán. Keď chodila jeţibaba po izbe, ukradli jej 

kľúče. Popolušku  vyslobodili a zavreli jeţibabu.  Popoluška sa im poďakovala, ukázala im 

cestu domov  a odvtedy boli najlepší kamaráti.  

 M. Kuráň 

 MOJA NAJ POSTAVA 

Moja  najobľúbenejšia postava je králiček Belka. Autorkou knihy je Lily Smal. Belka je 

z kniţky  Zvieratká  z kúzelného lesa. Mám aj iné kniţky z kúzelného lesa. Sú tam aj 

krátke pesničky.. Na Belke sa mi páči, ţe je veselá, milá a vţdy pomôţe. A tieţ, ţe sa volá 

ako môj zajačik, ktorý zomrel. Rada by som šla do kúzelného lesa a pozdravila ju. Keby som 

bola lienka, ktorej pomohla hľadať  bodky,  veľmi by som ju objala. Na športový deň by som 

ju povzbudzovala ako len viem. Chcela by som byť ako ona, lebo vie lietať  a otvárať 

zvončeky . A to sa mi páči najviac.     

                           A. Kéryová 

Moja naj kniha sa volá Julinka malá zverolekárka. Napísala ju Rebeca Jonson.  Julinka má 

čierne kučeravé vlasy. Páčilo sa mi, ako Julinka urobila ambulanciu vo svojej izbe. Liečila 

tam choré, alebo poranené zvieratá. Týţdeň ich liečila a potom si po zvieratká prišli 

majitelia. Nevedeli o tom jej rodičia. Jedného dňa sa to však dozvedeli. Prezradila ich 

mačka Škrabačka. Nalepila na jej izbové dvere: PRERÁBA SA IZBA! ZÁKAZ VSTUPU! 

Mamička odtiaľ počula mňaučanie a škrabkanie, tak tam vošla a videla všetko roztrhané 

a poškrabané. Nakoniec jej rodičia dovolili mať ambulanciu vo svojej izbe.  

 M. Števuliak  

 

Moja naj kniha je Mimi a Líza. Autorkou je Katarína Kerekesová Hlavné postavy sú Mimi 

a Líza. Mimi je slepá a Líza vidí.  Mimi má čierne vlasy aj tričko. Líza má blonďavé vlasy 

a biele tričko s farebnými krúţkami. Mimi má otca a Líza zas mamu. Mimi a Líza ţijú v 

jednej bytovke. Jedného dňa sa stratilo z bytovky svetlo. Videli nejaké svetlo a išli za ním. 

Nakoniec našli svetlo a všetci boli šťastní. Chcel by som byť ako Mimi, aj keď nevidí, nikdy 

nebúra. Obdivujem ju.                                                                                              D. Lupták 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

Moja NAJ kniţka je Matilda. Autorom knihy je Roald Dahl. Hlavnou postavou je Matilda. 

Je to malé  dievčatko. Matilda má hnedé krátke vlasy a je veľmi múdra. V štyroch rokoch 

sa sama naučila čítať a rátať. Nechodila ani do škôlky. Matildin brat chodil kaţdý deň do 

školy. Chcela tam tieţ veľmi ísť a preto sa spýtala, či by ju dali do školy. Jej rodičia ju 

nechceli pustiť, ale nakoniec ju dali do prvej triedy. V triede bola najmúdrejšia. Vedela 

vypočítať príklady, ktoré jej učiteľka musela rátať na papieri. Učiteľka bola prekvapená, 

ţe má Matilda pravdu a k tomu je ešte veľmi múdra. Riaditeľka školy do ktorej Matilda 

chodila bola zlá a tučná, ale hocikedy dvíhala ťaţké veci. Volala sa  Byvolská.  Aj Matilda sa 

naučila očami prenášať ľahké veci. Chcela by som byť jej kamarátkou. 

 E. Dudová  

 

Moja obľúbená kniţka je Denník malej blondínky. Napísal ju Jiři  Urban. Volá sa Petra, má 

12 rokov. Jej rodičia sa rozviedli. Nemá rada, keď jej babka hovorí Peťulka a keď jej nosí 

bábiky s ktorými sa uţ nehrá. Má rada keď môţe pozerať FB (facebook). Býva u mamy. 

Stará sa o ňu, tak ako kaţdá mama. Jej oco ju dostáva vtedy, keď sa dohodnú s jej mamou. 

Raz ju  zobral na stanovačku. Petra si tam našla kamarátky. Veľmi sa jej tam páčilo. Chcela 

by som sa s ňou stretnúť a porozprávaťsa o jej psovi Barinkovi. Chcem byť ako ona.  

V.Karasová                                       

 

 

Moja naj literárna postava sa volá Miška. Je z knihy Miška a jej zvierací pacienti od 

spisovateľky - Aniela CHolewińská - Szkoliková. Miška má kučeravé ryšavé vlasy a má 7 

rokov. Páči sa mi preto, lebo pomáha zvieratkám a stará sa o nich. Má svojho najlepšieho 

kamaráta psíka Bobiho. Má rada svojich starých rodičov. V lete cez veľké prázdniny chodí 

ku nim na chalupu a vţdy keď uvidí ranené zviera, ošetrí ho. Doma v záhrade si urobila 

kliniku. Ak ešte nemôţu ísť zvieratká domov, tak aby sa im niečo nestalo, na jej klinike 

môţu prespať. Má veľmi rada zvieratá. Chce byť veterinárka, ako jej dedko. Vţdy keď 

ošetrí nejaké zviera, tak jej to dedko skontroluje, či to spravila dobre. Chcela by som byť 

ako ona.                                                                                                               M.Špulierová 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

Moja obľúbená kniţka sa volá Babka Gaunerka. Napísal ju Dávid Walliams. Babka je stará 

pani,  ktorá má vnuka Timiho. Stále jedla iba kapustu. Timi musel hrať nejakú nudnú hru. 

Ale mala ho rada. Timi si myslel, ţe je nudná a babka o tom vedela, tak si vymyslela ţe je 

zlodejka šperkov. Keď Timi zistil, ţe je zlodejka, tak naplánovali najťaţšiu lúpeţ na svete. 

Mali ukradnúť anglické korunovačné klenoty. No nepodarilo sa im to. Kráľovná ich pristihla 

a chcela ich zavrieť do ţalára. Ale keď uţ babka nemala na výber, priznala sa. Kráľovná im 

potom odpustila. Timi začal nemať babku rád, ale keď zistil, prečo to urobila, tak jej 

odpustil. Babka zistila, ţe má rakovinu. Ale o tri mesiace ju prekonala. Timi je veľmi 

rozumný a preto by som chcela byť ako on.  

J. Ďubašíková 

Moja naj postava... Nikdy som nemal v záľube pavúky. Nie, ţe by sa mi nepáčili, ale moc som 

sa o ne nezaujímal. Pavúčik Lili bol zaujímavý pavúk. Vlastne, pavúčica. Napríklad nebola 

rozmaznaná a bola smiešna, ale nebola dokonalá. Nik nie je dokonalý. Nebola dokonalá preto, 

lebo skrývala pred rodičmi hocijaké veci. Napríklad psov v podobe larvy. Páčilo sa mi, ako 

išli do 1. triedy. Našla si super kamarátku s ktorou strávila veľa času. Keby nemala 

kamarátku, nemala by čo robiť. Tieţ ma zaujalo, ako sa chcela naučiť pliesť pavučinu. 

Nepáčilo sa mi, ako stále ťahala bratov nech ju to naučia. Nakoniec ju to naučila 

kamarátka. Chcel by som byť ako ona. Rozmýšľal som o tom, ţe by som chcel byť pavúk a 

vyskúšať si lezenie  

 P.Kabáč                                                                                                                                        

Moja obľúbená rozprávka je  bájka.  Volá sa Býk a myš. Páči sa mi, ako sa naháňajú. A tieţ 

ma rozosmialo, ako býk narazil do steny. Ale nepáčilo sa mi, ako sa bili. Myš uhryzla 

nechtiac býka a tak začala bitka. Myška sa zahrabala do zeme a zvíťazila nad býkom. Chcel 

by som byť ako myš, lebo je statočná. A dobre, ţe som prečítal aj celú knihu, lebo by som 

takú srandu nikdy nezaţil.                                                                                         J. Gavlas 

  

Moja obľúbená literárna  postava je stavbársky pes. Pes sa volá Rabel. Rád kope diery 

a tieţ má rád sneh. Alebo s kamarátmi idú do hôr a tam sa snowbordujú. Mám rád jeho 

auto, lebo je to buldozér, ktorý je ţltej farby.   

M. Stas  

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

Obľúbené knihy z 2.A 

 Moja obľúbená kniha sa volá Chránime Zem. Píše sa v nej o tom, ako človek narúša 

rovnováhu planéty a svojím spôsobom ničí ţivotné prostredie. Najviac ma zaujalo, ako 

prebieha čistenie vody: jazero, rieka, čistenie, vločkovanie, filtrácia, dezinfekcia 

a chlórovanie.                                                                                                           Tomáš 

 Veľmi sa mi páčila kniha od Jozefa Čapeka – Rozprávky o psíčkovi a mačičke. Táto 

kniţka je veľmi vtipná. Najviac sa mi páčil príbeh o tom, ako psíček s mačičkou umývali 

dláţku. Psíček ju svojím koţúškom umyl a mačička vysušila. Veľmi smiešna bola časť o tom, 

ako sa zavesili na sušiak a vysušili sa.                                                                         Matúš 

 Veľmi sa mi páči kniha Jazvecov zlý deň. Hlavnou postavou je jazvec Trnka. Na ceste ho 

zrazila dodávka. Mal poranenú labku. Chlapec Lewis bol svedkom nehody a jazveca vzal 

k zvieracím záchranárom. Páčilo sa mi, ako sa chlapec zachoval a pomohol jazvecovi.   Milan 

 Kniha, ktorá ma veľmi zaujala a páči sa mi je od Beatrix Potterovej – Zajac Peter a jeho 

kamaráti. Páči sa mi, ţe je veľmi vtipne napísaná. Táto kniha je naozaj dobrá. Najviac sa mi 

páčila časť, ktorá sa volá Dobrodruţstvo pani Čistulinky. Bola tam ropucha, ktorá sa volá 

pán Jackson.                                                                                                                 Dávid  

 

  

 

 

 

...a pri knihách ešte zostaneme.... 

MAREC – MESIAC KNIHY 

Celý marec v našej MŠ sa niesol v duchu kníh, 

rozprávok, básní či divadelných predstavení. 

Počas tohto mesiaca deti poznávali rôzne druhy 

kníh, ich význam, ale aj správnu manipuláciu 

s nimi. Rozvíjali svoje komunikačné schopnosti 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

pri prerozprávaní obsahov známych príbehov a rozprávok, naučili sa niekoľko básní. Prvý 

marcový týţdeň sa trieda predškolákov premenila na Kniţnicu u Ţabiek. Deti sa oboznámili 

s významom kniţnice a tieţ s pracovnou náplňou pracovníkov kniţníc či kníhkupectiev, ktorú 

si mohli počas námetových hier v kniţnici aj vyskúšať. Počas ďalšieho týţdňa predstavili 

svoj talent pri divadelnom stvárnení rozprávky Domček, domček, kto v tebe býva. Manuálne 

zručnosti a tvorivosť zas ukázali pri tvorbe všelijakých rozprávkových bábok vyrobených 

z rôznych materiálov. Tieţ si spoločne celá trieda vytvorili svoju prediktabilnú knihu - 

Maľovaná abeceda, prostredníctvom ktorej rozvíjali svoju fantáziu vo svojich kresbách či 

identifikovali jednotlivé písmená abecedy.                                                   Mgr. M. Kabáčová 

 

 

 

 

 

Môj domáci miláčik (druháci) 

Matúš: Môj zajačik sa volá Ňufko. Dostal som ho na narodeniny. Má 3 roky. Rád papá seno, 

suchý chlebík a mrkvičku. Mám ho veľmi rád.  

Dávid: Môj psík sa volá Mejbl. Je to najlepší pes na svete. Má ţlto-hnedú farbu. Rada papá 

mäsko. Najradšej sa s ňou naháňam. 

Kristínka: Náš pes sa volá Bodka. Je veľmi pekná. Nemáme ju na reťazi, je vo voliere. 

Veľmi rada sa s ňou hrávam naháňačky.  

Marek:  Náš psík Puňťo je veľmi hravý. Naháňa naše mačičky. Rád s ním behám, hrám sa s 

ním vybíjanú a futbal. 

Milan: Môj psík sa volá Maxo. Má 4 roky. Je to veľmi dobrý stráţca domu. Rád papá kosti 

a mäsko. Mám ho veľmi rád.  

Tomáš: Náš zajko sa volá Lexy. Má rada banány a púpavové listy. Rada skáče po izbe. 

Najradšej má, keď ju hladkám, túlim sa k nej.  

Viktória: Moja mama má dva psíky. Menší sa volá Oskar a väčší sa volá Bela. Mám ich veľmi 

rada. Rada sa s nimi hrám.  



 
 
 
 

 
 
 
 
 

  Príbehy z jarnej školy  

Pávica 

(J. Ďubašíková, M. Špulierová, M. Janiga a M. Garbiar) 

Bola raz jedna pávica, ktorá zniesla vajíčka. Po mesiaci sa jej narodili malé pávičiatka. Ako 

tak rástli, boli krásne a veľmi milé. Keď sa však stali dospelými pávmi, začali byť drzé 

a veľmi protivné. Vybrali sa raz na výlet do dţungle, kde stretli milú opicu. Opica sa iba 

tvárila, ţe je milá, pretoţe vedela, kto sú a ako sa správajú. Pozvala ich do svojho domčeka, 

kde ich zatvorila do klietky a povedala im, ţe kým sa nezmenia, nikdy ich nepustí. Pávy si 

uvedomili, ţe ich správanie bolo veľmi zlé a po čase strávenom v klietke sa zmenili. 

Naše susedy 

(J. Šimala, J. Stas, D. Kabáč) 

Vedľa nášho domu bývala jedna pani. Volala sa Hanka. Naša suseda Hanka mala veľký dom. 

Bola to veľmi milá a dobrá suseda. Nebývala v ňom sama. Mala dcéru Elenku. Elenka mala 

ešte len 5 rokov. Mala hnedé vlasy a modré oči. Chodili sme spolu do škôlky, kde sa z nás 

stali najlepší kamaráti.  

Syrový plot 

(V. Ďubašík, M. Števuliak, M. Svorník, T. Šálka) 

Boli raz traja kamaráti, ktorí mali radi syr. Raz im zostalo taaaaak veľa syra, ţe nevedeli, 

čo s ním urobia. Dostali nápad, ţe z neho postavia plot. Pustili sa do práce hneď na jar. 

Stavali ho tak, ţe najskôr urobili syrové múry a postupne stavali zvyšok plota. Pretoţe syr 

musel poriadne zatvrdnúť, bol syrový plot hotový aţ v lete.  Bol to najkrajší plot široko-

ďaleko.  

Mama  a syn Adam 

(A. Kéryová, V. Karasová, K. Figurová) 

Bola raz jedna chalúpka, v ktorej bývala mama so svojím synom. Chlapec sa volal Adam. 

Jedného dňa sa Adam vybral ku kamarátovi Peťovi. Peťo však nebol doma. Keď sa vrátil 

domov, poprosil svoju maminu, či by si s ním nemohla zahrať karty. Mama však nemala čas, 

pretoţe musela na aute vymeniť zimné kolesá za letné kolesá. Adam sa chcel tak veľmi 

hrať, ţe sa rozhodol mame pomôcť. Spoločne vymenili všetky štyri kolesá a mohli sa hrať 

karty aţ kým sa im nechcelo ísť spať.  

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

Aj tento rok sme sa zapojili do súťaže so SSE -ŠŤUKES. 

Deti v MŠ aj žiaci v škole tvorili časopisy na tému šetrenia 

energií. Postúpili sme medzi 15 najlepších a od 10.6. do 

20.6. ste za nás mohli hlasovať na facebooku. Ďakujeme! 

Rozprávka o Šťukesovi                                         

Bol raz jeden Šťukes. Nemal rád, keď niekto plytval energiou. Toľkokrát ho zapínali 

a vypínali, ţe mu vybili zuby. Raz sa tak veľmi nahneval, ţe si povedal, ţe uţ viacej nebude 

fungovať.Zoskočil zo steny a začal pred deťmi utekať. Tie ho začali po celej izbe 

naháňať.,,Stóóój!“, kričali na Šťukesa deti. ,,Nie, pretoţe si ma neváţite a míňate 

elektrinu.“ Deti zostali stáť. ,,Nevedeli sme, ţe Ťa to trápi?“ Šťukes im odpovedal: ,,Keď 

míňate energie, ničíte našu Zem!“ Šťukes im povedal celý príbeh o šetrení energie. Deti 

zavolali opravára, aby Šťukesa opravil a od toho dňa začali poctivo šetriť elektrickú 

energiu.                                                                                                                    D. Ťapaj  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ovskom dvore 

 

 

         Šťukes 

Bol raz jeden vypínač,  

šťuky – šťuky – šťuk. 

Volali ho Šťukes, 

šťuky – šťuky – šťuk. 

 

Detičky rád vzdelával, 

šťuky – šťuky – šťuk. 

Šetrenie im prezrádzal, 

šťuky – šťuky – šťuk. 

 

Voda, teplo, svetlo, 

šťuky – šťuky – šťuk. 

Aby sa s nimi šetrilo, 

šťuky – šťuky – šťuk. 

 

Detičky uţ veľa vedia, 

šťuky – šťuky – šťuk. 

Neplytvajú eneriou, 

šťuky – šťuky – šťuk.  

                  M. Garbiar, 2.A 

 

 

 

Reklama na čokoládu 

Cítim vôňu lesa,  

kde čokoláda pestuje sa. 

Veľkú chuť ja na ňu mám,  

hneď si z nej malý kúsok 

dám. 

Ešte jeden, druhý, tretí, 

ten čas pri nej ale letí.  

Zrazu iba papier mám, 

hneď si druhú čokoládu dám.  

                       V. Janigová, 2.A 

Z fialovej kravičky,  

potešia sa detičky. 

Na jazýčku raj,  

ešte kúsok daj.  

                         M. Garbiar, 2.A 

Čokoládu tú mám rád,  

zjedol mi ju kamarát. 

Podeliť sa s ňou ja viem,  

pokazené zuby mať 

nechcem.  

               M. Lieskovský, 2.A 

Ak chceš mať dobrú 

náladu,  

ochutnaj našu čokoládu. 

Máme horkú, mliečnu, ba 

aj miešanú, 

všetci pri nej radi 

zostanú.  

Ochutnaj aj ty, 

budeš ju mať rád navţdy.                                     

               M. Svorník, 2.A 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ďalšie novinky z materskej školy 

Téma hospodárske zvieratá je deťom veľmi blízka a preto patrí medzi najobľúbenejšie. Jar 

so sebou prináša nielen kvitnúce rastliny a teplo, ale aj liahnutie kuriatok, či väčšiu 

koncetráciu domácich zvierat na poliach a dvoroch.  V triede „Lienok“ sa tejto téme deti 

venovali v máji.  Od rána vytvárali s prírodných materiálov vlastnú farmu, dojili kravu, 

stavali ohrady so skladačiek a hrali sa na gazdov, ktorí sa o zvieratá starajú. Potom ich 

navšítivila „ovca Hela“, ktorá ušla gazdovi z dvora len preto, aby mohla deťom vysvetliť, 

prečo sú domáce zvieratá také dôleţité. Deti sa záţitkovým učením oboznámili s úţitkom 

zvierat a rozprávali o vlastných záţitkoch a skúsenostiach s domácimi zvieratami. Nakoniec 

aj ochutnali domácu klobásu a zapamätali si, ţe aj takú pochúťku máme vďaka chovu 

domácich zvierat. Na pamiatku si nalepovaním vaty na makety vytvorili vlastné ovečky.                                       

                                                                                                          Mgr. Anna Paľová 

 

 

 

 

 

 

 

 

MORENA, MORENA... 

Jar je tu! Naša materská škola si 

ctí tradície a ľudové zvyky a tak 

sme usporiadali "jarnú akciu" -

 Vynášanie Moreny.  Deň nám vyšiel 

ako maľovaný, spevom piesní ako 

"Nesieme Morenu, v oleji 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

smaţenú...Morena, Morena za kohos umrela..." sme sa s Morenou rozlúčili a pod mostom pri 

kostole sme ju zapálili a hodili do potoka. Aby zima nadobro odišla a krásna jar aby sa 

rozvinula do svojej zelenej krásy.                                                                   Mgr. J. Dudová 

Návšteva 

Počujete to? Aké ticho! Poďme sa pozrieť, čo sa deje v triede „Lienok“. Aha, majú 

návštevu. Prišiel k nim kozmonaut. Aţ z ďalekej NASA sa na chvíľku zastavil naozajstný 

kozmonaut. Porozprával deťom veľa informácií o ţivote v rakete. O tom, prečo potrebuje 

skafander. Vysvetlil im ako sa vo vesmíre dýcha. Lienky tieţ vedeli veľa informácií 

a vymenovali všetky planéty. Zistili, čo je magnetizmus a ako vplýva na ţivot na Zemi.  

Porozmýšľali, ako by to bolo na našj planéte bez magnetickej sily. Kozmonaut im 

porozprával ako sa pohybuje v rakete.  Samozrejme, ţe kaţdá lienka sa chcela stať takým 

kozmonautom, preto si prešli riadnym astronautským výcvikom. Vôbec to nie je také 

jednoduché. Neveríte? Vyskúšajte to!                                                          Mgr. J. Garbiarová 

 

       

 

 

 

 

Prváci a ich lásky 

Láska je dar 

Čo je láska? Koho a ako máme vlastne radi. Maminu odmalička, veď nám venovala svoju 

materinskú lásku, učila nás jesť, rozprávať, chodiť, nepozná vlastnú únavu, keď 

potrebujem pomôcť, ošetriť, podporiť, vţdy je so mnou. Otcova láska je trochu iná, ale 

tieţ trvá naveky. Je mnoho spôsobov ako vyjadriť lásku. Láska medzi kamarátmi, láska 

k zvieratám, láska medzi rodinou. Lásku k svojim rodičom vyjadrili ţiaci 1. ročníka 

básničkami.                                                                                          Mgr. L. Števuliaková 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ľúbim svoju mamičku, 

donesiem jej kytičku. 

Sladkú pusu na líčko,  

k tomu moje srdiečko. 

                     Damiánko 

 

Mama rada varí, 

naša pec sa nezastaví. 

Ja mám mamku, mamičku, 

doma varí kávičku. 

                    Jakubko 

Mamička milá,  

pusinku ti dám. 

Kaţdé ráno mamička,  

zobudím ťa ja trošíčka. 

Dobré ráno, povieš mi 

i nachystáš mi potreby. 

                            Jožko 

Mama je len jediná,  

mama je pre nás rodina. 

Máme ju všetci radi, 

aj keď sme často hadi. 

                             Emka 

Mamka doma pečie koláče,  

ocko s nami na trampolíne 

skáče. 

Keď nám upečie marlenku,  

dáme jej za ňu pusu veľkú. 

                        Natálka 

Ja mám mamku, mamičku, 

doma varí kávičku,  

izbu riadi, perie šaty... 

Ja mám mamku – poklad zlatý. 

                          Lucka 

                

Maminu mám rád,  

chcem jej kvietok dať. 

                          Tomáško 

Ty si moja mamička,  

pekná ako hviezdička. 

Všetci ťa ľúbime,  

lásku ti sľúbime,  

budem ťa poslúchať, 

s láskou ti pomáhať. 

                      Ondrejko 

Moja milá mamička,  

pusu ti dám na líčka. 

Ţe ťa ľúbim, dobre vieš,  

preto ti dám pusu tieţ. 

                          Karolínka 

Ocko je môj veľký kamarát, 

ktorého má kaţdý rád. 

S loptou stvára rôzne 

kúsky, 

s mamkou pečie aj zákusky. 

Ľúbim ťa ocko môj,  

stále pri mne stoj. 

                              Emka 

 Dnes nám ocko domček 

stavia, 

lebo má rád, keď sa deti 

bavia. 

Zlatý je ten ocko náš,  

modlím sa s ním Otče náš. 

                               Natálka 

Ocinko ty si super chlap,  

na teba sa chcem podobať. 

Pracovať sa s tebou učím, 

bagristom stať sa túţim. 

                          Ondrejko 

 

Ocko dobre stavať vie,  

postaví aj komín na 

streche. 

                           Tomáško 

Najlepší môj ocko je,  

vţdy mi so všetkým 

pomôţe. 

Mám ho veľmi rád,  

lebo je aj kamarát. 

                         Damiánko 

Ocino je môj hrdina,  

bicykel opravovať 

začína. 

Kúpi mi barbiny aj 

zmrzlinu, 

mám rada našu rodinu. 

                             Lucka 

Ocino môj najlepší je, 

vţdy mi niečo kúpi. 

Ja ho za to počúvam, on 

ma veľmi ľúbi. 

Kreslí so mnou, pohladí 

ma, aby deň bol krásny, 

ja ho tieţ moc ľúbim, 

tak sme spolu šťastní. 

                          Karolínka 

Mám ja skvelú rodinu, 

Hrám sa s ňou aj celú 

hodinu.  

Kaţdý deň sa so mnou 

učia,  

vychovať ma musia. 

                            Jožko 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


