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Kristínka Mangová, IV. C 

  
  Branko Čakurda, IV. C 

  
Andrejka Slaninová, III.D 

  
    Patrik Bačišin, I. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klárka Bodnárová, II. A 

 
     Evka Kmecová, III. B 

 
   Karolínka Dobošová, II. A 

 
     Tamarka Veliká, III. D 

 
        Martin Bak, II. A 

 
       Danka Ivanová,  IV. B  

 
     Roman Šimovič, III. D 

 

 

 

 

SKONČILO SA LETO, 

PREŠLA  JESEŇ A Z   

ZAČAL PADAŤ . 

PRIKRYL MALÉ  , 

VYSOKÉ  , ZELENÉ  ,  

HEBKÚ , HNEDÚ 

I ĎALEKÉ  . ĽUDIA 

ZHÁŇAJÚ A KUPUJÚ    

. VŠETCI SA TEŠIA NA 

       VVIIAANNOOCCEE...... 



 

Milí ţiaci! 

 Rok čo rok k nám prichádzajú pomaly a 

najskôr nenápadne. Je to tak, najkrajšie sviatky 

roka sa opäť blíţia, uţ môţeme počítať dni. 

Radostné, čarovné, bohaté, pokojné, láskyplné..... 

 Iba jediné sviatky v roku majú toľko 

prívlastkov – VIANOCE. Vianoce majú v sebe 

vnútorný dar, niečo nesmierne jedinečné 

a neopakovateľné. Pri tejto prekrásnej chvíli sa 

tešíme na momenty vzájomného obdarúvania, 

vzájomnej úcty a porozumenia. Do vašich rodín vstúpi 

sviatočná nálada. Na štedrý večer zasadnete 

s rodičmi spolu k spoločnému stolu, aby ste preţili 

neopakovateľnú atmosféru, aká v roku patrí iba 

tomuto dňu. Je tu čas na ţičlivosť, na 

spolupatričnosť a rozdávanie úsmevov. Chcel by som 

vám popriať, aby ste si vianočné obdobie vychutnali 

plným priehrštím s tými, ktorí sú vám najbliţší, 

s tými, ktorých máte radi. Snáď práve preto nastala 

chvíľa, kedy by ste mali prenechať priestor svojim 

citom a poďakovať tým, ktorí si to najviac zaslúţia. 

Predovšetkým vašim rodičom. Darčeky by nemali byť 

symbolom Vianoc, sú iba pozornosťou z lásky.  Preto 

by sme si mali viac váţiť ľudské hodnoty ako je 

láska, pohladenie, úsmev, ochota, trpezlivosť a 

podpora.  

      Ţelám Vám príjemné preţitie vianočných 

sviatkov a veľa úspechov v novom roku 2012. 

    

  Mgr. Milan Bendik, riaditeľ školy 

 

 

Ahoj,  Bifľoškári! 

Uţ tretí rok sa k vám 

prihovárame prostredníctvom 

nášho časopisu pre mladších 

školákov. Náš kamarát Príma 

Bifľoško vám opäť prináša veľa 

zábavy i poučenia. Verím, ţe 

tak ako vţdy, si náš časopis 

k vám nájde cestu a spríjemní 

vám čarovné predvianočné 

chvíle.  

Prajeme vám krásne Vianoce 

a úspešný rok 2012. 
 

p. uč. Jarmila Kolesárová 

a členovia redakčnej rady 

p. uč. Mgr. Helena Borošová 

Rudko Hrubovský 

Alexandra Šichulová 

Simonka Chovancová 

Bianka Balogová 

Stanko Senderák 

 

Toto číslo vychádza 

s príspevkom 

Rodičovského zdruţenia 

pri ZŠ Sídlisko II 1336, 

Vranov nad Topľou 

 

TLAČ 

OFSETA 

Budovateľská 1276, 

Vranov nad Topľou 



 

Ahoj, kamaráti! 

 
 

 Keďţe sa začal nový školský rok a s ním prišlo do našej školy 95 nových 

prváčikov, patrilo by sa, aby som sa im predstavil, však? Som váš spoluţiak - 

mravček Bifľoško. Ţe ste ma 

ešte nevideli? To nevadí. Keď sa 

budete dobre pozerať, určite ma niekedy 

stretnete. Som všade tam, kde sa niečo 

zaujímavé deje. Opäť vás budem sprevádzať 

naším časopisom.   

 Chcete vedieť, čo všetko sme od 

začiatku roka zaţili? Nech vám o tom radšej 

porozprávajú naši šikovní štvrtáci. 

 

 

PRVÁCI U PRIMÁTORA 
  

 Podobne ako my pred štyrmi rokmi, aj terajší prváci 

zaţili slávnostný a pekný  septembrový deň. V obradnej sieni 

ich prijal primátor nášho mesta Ing. Ján Ragan. V príhovore im 

zaţelal veľa úspechov v učení. Všetkým prvákom podal ruku a 

obdaroval ich malým darčekom, ktorý im bude pripomínať 

tento veľký deň. 

  Aj my, starší spoluţiaci, prajeme prváčikom , aby sa im 

v škole darilo. 

                       Tomáš Škoviera, IV. D 

 

SO ŠTVRTÁKMI V PLANETÁRIU 

  

 3. 10. 2011 sme boli v Prešove. Cestovali sme 

autobusom. Na prešovskom námestí sme videli zaujímavé 

sochy, veľký kostol a pekné domy. Na nákupy sme zašli do 

TESCA. Navštívili sme prešovské planetárium. Pozreli sme 

si film o vesmíre a našej Slnečnej sústave. V ďalšej 

miestnosti boli kreslá, do ktorých sme si ľahli a pozerali 

sa na hviezdnu oblohu. Ukázali nám, ako sa pohybuje Slnko 

v zime i v lete. A uţ sme museli ísť domov. Bol to pekný 

a poučný výlet.                         Peťa Nováková, IV. C  



 

PREHLIADKA DRAVÝCH VTÁKOV 

 

 Dňa 14. 10. 2011 sa v areáli školy uskutočnila prehliadka 

pod názvom Dravé vtáky. Videli sme rôzne druhy vtákov 

a dozvedeli sme sa o nich zaujímavé veci. Prehliadka bola 

spojená aj s ukáţkami nácviku letu a lovu týchto dravých 

vtákov. Bol to pre mňa veľmi pekný a nezabudnuteľný 

záţitok, pretoţe za správnu odpoveď som získal veľký 

kalendár a mohol som si vyskúšať, aby mi jeden 

z týchto vtákov mohol pristáť na mojej ruke.  

                    Daniel Kóňa, IV. B 

      

 

DEŇ JABĹK 

 Aj tento rok sme si pripomenuli Deň 

jabĺk. Na tento deň sme sa dôkladne 

pripravili. Vyzdobili sme si triedu jabĺčkami, 

ozajstnými, aj tými z papiera. Pani učiteľka 

s nami pripravila program pre ţiakov prvého 

stupňa. So záujmom sme si pozreli aj 

vystúpenia iných tried. Po skončení programu 

sme sa vrátili do triedy. Pochutnali sme si na 

jabĺčkach a koláčikoch, ktoré napiekli naše 

mamky. Tento krásny deň sme zakončili 

hrami, tancom a pesničkami.     

                                                Aneţka Fejková, IV. B 

 

 

 

 

Či je ráno, či je deň, 

vţdy sa doňho zahryznem. 

Jabĺčko je šťavnaté, 

na vitamíny bohaté. 

Na desiatu ho nosievam, 

potom v škole prospievam. 

   Emmka Vysoká, IV.B                            Emmka Vysoká, IV. B                            Ţiaci II. A 

 



 

 

 

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŢIACKYCH KNIŢNÍC 

Deň, keď TIK-TAK zastavil čas... 
 

 Je kniha najlepší priateľ človeka? Áno? Nie? Ja si myslím, ţe áno. 

 Dňa 24. októbra sme sa v našej škole presvedčili, ţe je to tak. Priniesli sme si so sebou 

vlastné knihy, ktoré sme čítali a ukázali ich ostatným spoluţiakom. Na chodbách školy, ktoré 

sa premenili na Mesto kníh, boli jednotlivé námestia. Na Námestí slávikov sme si vypočuli 

pekné pesničky a hudobné hádanky. Na Námestí kníh sa hrala ţivá rozprávka O líške a vrane. 

O abecede sme sa dozvedeli na Dúhovom námestí. Tri múdre kozliatka nás potešili na Námestí 

zvieratiek. Celý program sa nám veľmi páčil.                                    Samko Valiska, IV. B 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Kniţnice sú miesta, kde sa nachádza veľa kníh venovaných deťom a dospelým. V kniţnici 

nájdeme aj také knihy, ktoré sa uţ moţno ani nedajú kúpiť. Najväčší význam kniţníc je podľa 

mňa v tom, ţe aj ten najchudobnejší človek si môţe poţičať drahú knihu. Ak platí, ţe kniha je 

priateľ človeka, tak kniţnica je miesto, kde máš plno priateľov.  

                   Filip Sidor, IV. C 



 

 

V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ 

 

 Aj vy radi chodíte do školského klubu detí?  Mne sa tam ohromne páči. Pani 

vychovávateľky pre nás vymýšľajú zaujímavé činnosti. Viete, prečo majú deti na 

fotografii zajačie ušká? Sú to naši prváci, 

ktorých starší spoluţiaci prijali medzi seba na 

slávnostnej imatrikulácii. Pripomenuli im, čo 

ich v škole čaká a ako sa z plachých zajačikov 

stanú smelí školáci, ktorí zvládnu všetky 

školské povinnosti.  

 Páčilo sa mi aj na tekvicovej party, či 

na šarkaniáde.  

                                  Bifľoško 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESNIČKOVÝ MIKULÁŠ 

 

 2. decembra sme sa vybrali do  domu kultúry na 

Pesničkového Mikuláša. Kaţdý sa tešil na Brumtaláša, Mikuláša, i 

na spev detí, ktoré čert zavrel do väznice, aby jeho lenivé 

čertice vyhrali súťaţ Československo má talent. Určite sa všetci 

zabávali.   

                     Martinka Maťašová, IV. A 

 Súťaţ, ktorú vyhlásil Brumtaláš, sa mi veľmi páčila, aj 

keď podvádzal, aţ sa mu z nosa kúrilo. Bola to nádhera! Mikuláš, 

Brumtaláš, čertice, mladí talentovaní speváci...  

Čo k tomu povedať? Oba palce hore!     

                       Rudko Hrubovský, IV. A 



  

   

  

 

  

Dňom 31. 10. 2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti 

ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009. Stál nemálo 

síl, obetavosti,  finančných prostriedkov. Všetci, ktorí sme sa 

na jeho úspešnom napredovaní podieľali, skromne dúfame, ţe 

ciele, ktoré sme si v jeho začiatkoch dali, sa napĺňajú.  Teší 

nás, ţe sa projekt  stal súčasťou ţivota školy, o čom  svedčí aj fakt, ţe dnes uţ niet v 

škole ţiaka,  ani zamestnanca, ktorý by nevedel, ţe máme multimediálnu učebňu, 

notebooky pre ţiakov a učiteľov, interaktívne tabule, dataprojektory a nové, pestré 

didaktické pomôcky v kabinetoch, ale aj po triedach. To, ţe sa vy, ţiaci, beţne 

rozprávate, ako ste pracovali  na angličtine, matematike, geografii, prírodovede, 

slovenčine a na iných predmetoch s rôznymi  zaujímavými interaktívnymi programami, 

videli úţasné prezentácie, ţe ste riešili testy, ktoré vám učitelia poslali, ţe beţne 

diskutujete o ich náročnosti, radíte si, ktorý webový prehliadač je najvýhodnejší,  ako 

sa najlepšie dostanete k výukovým materiálom na portáli Class Server a svoje 

prístupové heslá uţ viete naspamäť, sa uţ stáva samozrejmosťou.  

 Preto  by som sa chcela všetkým, ktorí boli súčasťou rozbehnutia tejto 

náročnej práce poďakovať. Hlavne  členom projektového tímu PaedDr. Marekovi 

Hermanovskému, Mgr. Andrei Sabolovej,  pani Oľge Hrinkovej, PaedDr. Jarmile 

Kolesárovej, Mgr. Helene Bendikovej, Mgr. Daniele Babiakovej, Mgr. Anne Treľovej,  

Mgr. Zuzane  Mičejovej, Mgr. Helene Demčákovej a Mgr. Viere Puškárovej. Moje 

poďakovanie patrí aj  riaditeľovi školy Mgr. Milanovi Bendikovi, ktorý nás podporoval, 

pomáhal, ostatným kolegom pedagógom, ktorí sa v obsluhe modernej techniky vyškolili 

a úspešne ju vyuţívajú a nakoniec vám, ţiakom, ktorí ste projekt prijali 

najprirodzenejšie a vdýchli mu ţivot. 

Potvrdili ste to vo  výstupnom prieskume 

spokojnosti, ktorý ste vypracovali a  

utvrdili nás v tom, ţe sme si vybrali 

dobrý smer, ţe cesta je síce náročná, ale 

jej skutočný cieľ je obrovský prínos pre 

nás všetkých. Jeho dosah patrí 

budúcnosti  a ja projektu  prajem 

úspešných nasledovateľov!  

                Členovia projektového tímu                        Mgr. Helena Kajlová, projektový manaţér 

 



 

 

 

 Daniel Hevier sa narodil 6. decembra 1955 v Bratislave. 

Detstvo preţil v Prievidzi, kde absolvoval aj gymnázium. V štúdiu 

pokračoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského 

v Bratislave, kde študoval estetiku a slovenský jazyk. 

 Počas vysokoškolského štúdia pracoval ako redaktor 

literárnej redakcie v Slovenskom rozhlase. Krátky čas pôsobil vo 

vydavateľstve Mladé letá, po r. 1989 ako šéfredaktor. Od roku 

1991 vedie vlastné vydavateľstvo HEVI, v ktorom vydal do dnešného dňa vyše 100 titulov. 

 Vydal do stovky kníh pre deti i dospelých - poéziu, prózu, eseje, básne pre deti, 

rozprávky, preklady…Píše aj texty piesní, divadelné a rozhlasové hry, libretá muzikálov, 

filmové a televízne scenáre, prekladá z angličtiny.  

 S manţelkou Maruškou, troma deťmi a psíkom Konorom býva v Petrţalke v Bratislave.    
                                         www.hevi.sk 

         
 

                    
 

BACIL SMIECHU 
Chytil som kdesi čudný bacil.      A tak sa smejem v noci vo dne. 

Celkom sa teším ţe sem ráčil .    aj keď to nie je práve vhodné. 

Necítim nechuť kričím sláva.     Radu vám dávam. Taký bacil 

Záchvaty smiechu vyvoláva.     moţno by sa vám veľmi páčil. 

 

S bacilom smiechu sa tak dobre ţije ,   S bacilom smiechu sa tak dobre ţije, 

tu nepomôţu ani injekcie.     mám veľkú radosť z tejto infekcie. 

S bacilom smiechu sa tak ľahko kráča,   S bacilom smiechu ráno ľahko vstávaš, 

moţno vám jeden vojde do ňucháča.    moţno ţe čaká za rohom aj na vás. 

 

S bacilom smiechu sa tak ľahko kráča. 

Moţno vám jeden vojde do ňucháča. 

S bacilom smiechu sa tak dobre ţije, 

môţeš ho chytiť aj bez protekcie. 

        Z knihy Daniela Heviera Päťka z nudy 
 

http://www.martinus.sk/data/tovar/_l/96/l96624.jpg


     

VIANOCE         STRAKA A VIANOCE 

Vianoce sú sviatky veľké,     Straka v lese rapoce, 

uţ malý Jeţiško leţí v postieľke.    ţe si chystá Vianoce. 

Kaţdý je a sedí pri stole,     Ukradla si jeden zvonček, 

o polnoci bude omša v kostole.    poloţila ho na stromček. 

Deti čakajú na darčeky od Jeţiška,   Chce aj ďalšie ozdoby. 

a na stromčeku visí šiška.     Nevie ich však vyrobiť. 

Keď nastane tá pravá chvíľa     A tak znáša od ľudí 

a na stromčeku zazvoní zvonec,    všetko, čo si zabudli – 

dlhého rozmýšľania o darčekoch    náušnice, prstene i retiazky.... 

             je koniec.     Stromček bude prekrásny 

    Sandra Ivanková, IV. D     Evka Rozkošová, II. C 

 

 

Snehuliačik maličký        Na košeli uhlíky, 

stojí vedľa jedličky.        sú to čierne gombíky. 

 

Stojí tam uţ celú noc,          Na hlave má misku starú 

aţ mu z toho zmrzol nos.          kvetmi pekne maľovanú. 

 

Nos má celý z mrkvičky,       Čierne očká z uhlíka, 

teší sa na detičky.        to je koniec veršíka. 

 

Stojí v bielej košeli,         Veronika Čarabová , IV. A 

snieţik sa nám chumelí.  

 

 

  



 
 

O BIELEJ VLOČKE 
 

 Bola raz jedna vločka a s tou vločkou sa nikto nechcel hrať, pretoţe nemala 

ţiadne povystrihované ruky a nohy. Jej mamička nemala peniaze, aby jej kúpila 

pekné šaty. Ale raz zaklopal poštár na dvere a dal vločke balík od Mikuláša. Bolo 

v ňom veľa peňazí. Keď to mamka uvidela, ihneď išla vločke kúpiť nové oblečenie 

a povystrihovala jej nôţky a rúčky. Odvtedy sa s vločkou kaţdý chcel hrať. 

 A vločka poţičiavala svoje krásne šaty iným chudobným vločkám, aby uţ boli 

všetky šťastné.                                                    Saška Veliká,  III.D 

                             

ZIMA           VIANOCE 

 

Padá vločka za vločkou,       Padá snieţik tíško, 

jedna príde s novinou.       Vianoce sú blízko. 

Dnes je krásny deň 

snehu ako sen.        Jedličku si ozdobíme, 

na Štedrý deň sa tešíme. 

Vločky ďalej padajú,   

uţ sú veľmi blízko.       Zas raz všetci spolu 

V jaskyni sa prevracia       sadneme si k stolu. 

veľké medvedisko. 

Teší sa, keď vyjde von,    Peťka Hašáková, Maľovanka         Viktorka Kočišová, II. D 

bude počuť zvoniť zvon.    

 

Vonku bude veľký zhon, 

všetky deti pôjdu von.  

Budú sa tam hrať,  

snieţik presýpať, 

trochu sa aj guľovať,  

šantiť, hrať sa, zabávať.   

 

Mimka Smoľáková, III.D 

                          Klaudia Bačová, Maľovanka 



SKROMNÁ RUŢIČKA 

 Bol raz jeden záhon ruţí. Bolo ich tridsať. Dvadsaťdeväť z nich bolo 

prekrásnych, veľkých, iba jedna bola malá, nakrivená. Ale táto bola múdra 

a kaţdému vedela pomôcť.  

 Jedného dňa prišli k záhonu kvetinár a kvetinárka. Kvetinár si zobral 

dvadsaťdeväť pekných ruţí  a hneď ich popredal. Kvetinárke zostala práve tá 

jedna, škaredá. Zostala rásť v kvetinovej záhrade opustená.  

 Nadišla zima.  Chúďatko,  nemala teplý koţúšok, aby jej zohrial skrehnuté 

telíčko.  Videla to  pani Zima i Perinbaba. Bolo im skromnej ruţičky ľúto. 

Rozhodli sa ju navštíviť. Spýtali sa jej , aký jej majú dať zimný darček.  

„Mne nič netreba, len aby sa kaţdému splnili jeho sny“, povedala ruţička.  

Pýtali sa ostatných, aký chcú zimný darček, ale 

všetci hovorili, len nech ruţička zaţiari. 

 A tak  na Vianoce Perinbaba spustila na ruţičku 

namiesto koţušteka svoje kamarátky vločky a Pani zima 

pridala  šál upletený zo zimného vánku.                   

  O polnoci ruţička zaţiarila jasnejšie neţ hviezdy 

a takto rozdávala svoju lásku aţ do konca zimy.  

             Kristínka Hodásová,  IV. A 

                                                                                           Barborka Pavučková, IV. C 

MAČIATKO A GUĽÔČKA 
 

 Bolo raz jedno   mačiatko. Keď sa jedného jesenného dňa hralo s bračekmi, 

zakotúľalo sa k plotu. Videlo tam guľôčku. Bola malá a červená. Kým sa hralo, 

obloha tmavla. Čím viac, tým bola tmavšia. Začala búrka a mačiatko rýchlo 

utekalo domov. Doma ho nachovali. Ráno búrka prestala.  

 Na druhý deň išlo mačiatko von. A čo videlo? Celý kraj zakryla biela 

prikrývka. Nevedelo však, ţe tá biela prikrývka sa volá sneh. Ako tak po ňom 

chodilo, začali mu mrznúť labky od snehových vločiek. Rozhodlo sa, ţe si pôjde 

nájsť tú malú červenú guľôčku. Ako tak išlo, zakoplo 

o niečo guľaté. Začalo hrabať v snehu a uvidelo tam 

svoju červenú guľôčku. Keď ju vyhrabalo, kotúľalo si 

ju k snehuliakovi. Krúţilo okolo snehuliaka a pritom 

sa hralo s guľôčkou. Mačiatko sa tešilo z novej 

hračky. Nikdy takú peknú zimu nezaţilo. Bola to tá 

najkrajšia zima v jeho ţivote . 

  Simonka Chovancová, I. A      Adrianka Tichá, II. B 



ČO SA STALO V OBCI P__SKATÉ  OP__TANCE? 

(Ak to neviete, pozorne čítajte a môţete si vyskúšať, či poznáte vybrané slová...) 

Dnes sa koze v obci P__skaté Op__tance poranil p__sk. Musela ísť 

k doktorovi P__šnému Zajač__kovi. On práve išiel do dielne Zap__rená 

pr__ncezná, lebo sa mu odlomil p__štek na dţbáne.  No opravár nevedel opraviť 

odlomený p__štek. On bol iba opravár na zap__rené princezné. P__šný Zajačik sa 

urazil a išiel domov. V meste P__skaté Op__tance nebol ţiadny opravár na 

odlomený p__štek. Preto Zajačik nemohol ísť na p__tačky k svojej priateľke 

m__ške. A koza? Na poranený p__sk si dala liečivé b__liny a vyliečila sa.   

                                                                 Jurko Škoviera, III.D 

KKOORRYYTTNNAAČČKKAA  

  

Doma chovám korytnačku. Volá sa Hugo. Je 

ţltozelenej farby. Ţiví sa mäsom. Pohybuje sa 

pomaly. Jej domovom je akvárium, v ktorom má 

vodu na plávanie. Keď sa bojí, rýchlo sa schová pod 

pancier. Korytnačka Hugo je moje obľúbené domáce 

zvieratko.    Kristínka Hrehová, II. B 

      Danielka Kacvinská, II. B         

MMYY,,  ZZOO  IIVV..  BB  

Viete, čo je rým? 

Poučka hovorí, ţe je to zvuková zhoda na konci veršov. My sme vymysleli rýmy na 

mená ţiakov našej triedy. 
 

Gabika – choď mi kúpiť chlebíka.    Tomáš – vie uvariť chutný guláš. 

Veronika – utekaj preč z chodníka.    Samko – dobrý chlapec je,  

Dana – ty si ale nadaná.     on sa vţdy rád usmeje. 

Betka – ty si ale pletka.     Všetci máme radi Jurka, 

Anička – ty máš pekné autíčka.    čo na dievky stále ţmurká. 

Emka - je ako bodkovaná lienka.    Damián je kamarát, 

Oliver – zasa zúri ako tiger.     pomôţe nám veľmi rád. 

Daniel – tvári sa ako milý anjel.    Dominik sa stále učí,  

Slávo – ten je náš dobrý „kámo“.    div sa z toho nerozpučí. 



MUZIKANT 

 

Päť čiar a štyri medzery 

husľový kľúč nám dvere otvorí. 

Noty sú ako písmená, 

pre muzikanta to veľa znamená. 

 

Podľa nich zahrá pesničku, 

veselú, rezkú skladbičku. 

Na klavíri, flaute, husličkách, 

na gitare brnká po strunkách. 

 

Bubny znejú bim a bom, 

ozýva sa celý dom. 

Jeho hudba svetom letí, 

poteší ňou všetky deti. 

 

Tomáško Kobielsky, II. D  

 

Môj ocko na kamióne jazdí, 

nemá takú moţnosť kaţdý. 

Vozí tovar sem a tam,  

keď domov príde, radosť mám. 

 

Vyrazíme vţdy na výlet malý. 

Vysoké Tatry sme uţ celé spoznali. 

Keď vyrastiem, pôjdem s ním, 

na cesty s ockom vyrazím. 
 

  Matej Fejko, II. B 

PSÍK HUNCÚTIK        

 

Kdesi ţije psíček Bučko.        

Nie je veru ţiadny tučko.       
 

Papká vţdy len granule,        

od nich taký štíhly je.        
 

No a ešte hýbe sa,         

behá, skáče, teší sa.        

 

Nepozerá v telke filmy,            

nebojí sa ťaţkej driny.         Adam Hodor, III. D      
 

Aportuje loptičky, 

zahrabáva kostičky. 

         MYŠIAČIK 

Naháňa sa so sliepkami, 

pobehne aj za nohami      Ide, ide panáčik, 

kaţdého človeka.     je to malý myšiačik. 
 

Nie je z inej planéty.           Má aj ţienku myšičku, 

Je to psíček mojej tety.    ušije mu bundičku, 
 

       Martinko Kozák, II. C        ktorú bude nosiť v zime.  

        ŠAŠO       A nádchou ho nezrazíme. 
 

Bol raz jeden panáčik,   Viktorka Arendášová, IV. A    

na hlave mal klobúčik.              Bianka Balogová, I. A  

Šaty pekné, farebné,       

gombíkmi ozdobené.          MÔJ OCKO 
 

Mal červený klauní nos       

a za uchom kvet.        

V krásnych, letných topánkach    

schodil celý svet.        
 

Kade išiel, tade dával       

iba samý smiech.         

Všetky deti rozchichotal,        

mal ho plný mech.        

     

    Šimon Krišta, II. B       Martuška Šofranková, II. B 



 

 

 tučniaky sú nelietajúce vtáky, ktoré pouţívajú krídla ako 

plutvy? 

 sú doma na juţnej pologuli? 

 na svete ţije asi 18 druhov tučniakov? 

 najmenší tučniak modrý má 40 cm? 

 najväčší tučniak cisársky môţe merať aţ 120 cm a váţiť 

40 kg?  

 nepriateľmi tučniakov sú kosatky dravé a tulene? 

 tučniaky sa dokáţu pohybovať vo vode rýchlejšie ako 

niektoré vtáky vo vzduchu? 

 majú perie poriadne premastené olejom a na sebe silnú 

vrstvu tuku, aby vydrţali aj 60-stupňové mrazy? 

 ţijú vo veľkých skupinách – kolóniách a v jednej takejto 

kolónii môţe byť aj niekoľko tisíc vtákov? 

 aj napriek nemotornej chôdzi vydrţia veľmi dlho putovať 

mnoho kilometrov na svoje hniezdiská?       http://infovekacik.infovek.sk/2005-jun/priroda-zoo.php 
            

 

“ 

                                                                                            Zozbierala Alexandra Šichulová, IV. B 

  Príde Joţko do školy a otec sa ho pýta: 

„Čo ste dnes v škole robili?“ 

„Písali sme písomku.“ 

„A koľko otázok si vedel?“ 

„Dve – meno a priezvisko.“ 

 

 

 

Pani učiteľka sa pýta na hudobnej 

výchove ţiakov: 

„Aké bicie nástroje poznáte?“ 

„Remeň môjho otca...“ 

 

„Joţko, čo to tam gumuješ?“ 

„Prosím, pán učiteľ, veď ste mi povedali, aby som 

si tú päťku opravil.“ 

 

 

 

„Miško, koľko je 8 plus 7?“ 

„Neviem.“ 

„Tak si to zrátaj na prstoch.“ 

„Vari mám 15 prstov?“ 

 

 

 

Malý Joţinko sa pozerá večer na oblohu. 

„Oci, čo myslíš, je na tej hviezde ţivot? “ 

„Čo sa tak hlúpo pýtaš, nevidíš, ţe sa tam svieti? “ 

 

Príde Jurko do školy s veľkou hrčou na hlave. 

Pani učiteľka sa ho pýta: 

„Čo sa ti stalo, Jurko?“ 

„Chcela ma uštipnúť osa.“ 

„A čo, nestihla to?“ 

„Ale, otec ju zabil lopatou.“ 

 
 „Chodí uţ tvoj malý braček? “ 

„Ešte nie, ale nohy uţ má. “ 

„Ocko, máš dobrú optickú pamäť? “ 

„To mám. Prečo sa ma na to pýtaš? “ 

„Práve sa mi podarilo rozbiť tvoje zrkadlo na holenie. “ 



1 1. Čo tvorí kyticu?

2 2. Čo svieti na adventnom venci?

3 3. Kto má meniny 12. 7.? 

4 4. Aký ţltý kvet kvitne v jari v záhrade?

5 5. Čo svieti večer v izbe?

6 6. Ktorá zelenina nás rozplače?

7 7. Kto ţije v iglu?

Danielka Geráková, IV. A

Napíš prvé písmeno slova podľa obrázkov a dozvieš sa, čo neodmysliteľne patrí k Vianociam.

3 a 9

12 4, 10 a 13 2 5, 7 a 11 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Ý 14

1. Ţenské meno 30. 10. 1

2. Orgán čuchu 2

3. Láska po anglicky 3

4. Opak sýteho 4

5. Mesiac básnicky 5

6. Jazdí po koľajniciach 6

7. Ţenské meno 27. 5. 7

8. Produkt z oviec 8

9. Manţelka kráľa 9

Rudolf Hrubovský, IV. A

Máš dobrý postreh? Nájdi 10 rozdielov a môţeš si obrázky vyfarbiť.



         

od Gabiky a Timey zo IV. B 

 

o  Je to zelené a rýchlo sa to točí.       (iréxim v abaţ) 

o  Je to červené a vozí sa to hore-dolu.    (uhaťýv ov akjadarap) 

o  Je to fialové a leţí to v tráve.            (akliM avark átunhcodz) 

o  Je to modré a skáče to po stromoch.         (hcakrétnom v akčirevev) 

o  Je to biele a ţije to pod zemou.       (ilešok  jenčon v trk) 

o  Keď to vyhodíš, je to biele, keď to spadne, je to ţlté.            (okčíjav) 

o  Zvonku je to zelené – zvnútra je to červené.                          (nólem) 

(Ak  chceš vedieť správne odpovede, zober si zrkadlo a priloţ ich k slovám v zátvorke.) 

 

 

Zopakuj si násobenie a delenie 

 

Ak usporiadaš výsledky a písmenká, ktoré k nim patria, od najmenšieho po najväčšie,  

dozvieš sa meno najznámejšieho slovenského rozprávkára. 

 

      7 . 8 =    N   54 : 9 =  V      8 . 9  =  K 

   24 : 6 =   P    9 .  7 =  S            20 :  2 =  O 

      6 . 7 =  I   64 : 8 =  L   10 . 10 =  Ý 

    35 : 7 =  A    6 .  5 =  B   81 :  9 =  D 

      9 . 4 =  Š                                      49 : 7 =  O  

     
 

         

              

                                                                                    Alexandra Šichulová, IV. B 

 



 

 

Pozrite sa, čo dokáţe počítač, keď pri ňom sedia šikovné deti. Vaši kamaráti z II. D 

na informatickej výchove pre vás vyrobili takéto pekné omaľovánky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vyber si, čo by si chcel nájsť pod vianočným stromčekom... 

  
 

 

 

 

ball boat doll drum kite 

     

plane teddy-bear train rocket toy-bricks 

 

 
 

  

car balloon helicopter puppet robot 

 

Doplň do slov chýbajúce písmená a vyhľadaj názvy hračiek v osemsmerovke: 

 

B_LL  K_TE 

BAL_OON  PLA_E 

C_R   _OCKET 

DO_ L  RO_OT 

D_UM  T_AIN 

T Q P F A O X P H K O 

I R L X B B P X T D M 

N P A F P E R O B O T 

E I N I T Y L L A B A 

T L E R N L N T L S O 

I Z B E R O C K E T P 

K X S U D O L L B R P 

B A L L O O N Q D A O 

P R K M U R D U E C A 

http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.sofiatour.net/images/podaraci/present-cartoon.jpg&imgrefurl=http://www.sofiatour.net/images/podaraci/&usg=__sL-PG_oXX-9rGapIZCYHe8lf8WQ=&h=116&w=116&sz=6&hl=sk&start=1&tbnid=apWlXVS7eNXipM:&tbnh=87&tbnw=87&prev=/images%3Fq%3Dpresent%2Bcartoon%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dsk%26sa%3DN
http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.sofiatour.net/images/podaraci/present-cartoon.jpg&imgrefurl=http://www.sofiatour.net/images/podaraci/&usg=__sL-PG_oXX-9rGapIZCYHe8lf8WQ=&h=116&w=116&sz=6&hl=sk&start=1&tbnid=apWlXVS7eNXipM:&tbnh=87&tbnw=87&prev=/images%3Fq%3Dpresent%2Bcartoon%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dsk%26sa%3DN
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V tomto čísle sa vám predstavia deti, ktoré kaţdý piatok trávia príjemné chvíle na krúţku s farebným 

názvom MAĽOVANKA a pod vedením pani učiteľky Mgr. Heleny Borošovej vytvorili takéto pekné 

obrázky. 

 

                

               Martinko Zajac      Danielka Geráková   Sárka Fiedorová 

         

          Klaudia Bačová                          Martinka Maťašová                  Kristínka Hodásová 

         

       Adrianka Tichá        Karinka Čandíková      Viktorka Ambrozyová     Rudko Hrubovský         

             

           Olívia Demčáková                      Rudko Hrubovský               Stanko Senderák 


