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                                                                                                        IIlluussttrroovvaallaa  LLeennkkaa  ČČaakkuurrddoovváá 



Na úvod  
Práve ste dostali do rúk nové číslo nášho 

školského časopisu. 

„Bifľoška“ väčšina z vás veľmi dobre pozná, 

vydáva sa v našej škole uţ mnoho rokov. V tomto školskom 

roku však po prvý raz vychádza „Príma Bifľoško“, ktorý 

je venovaný našim najmenším, ţiakom I. stupňa. Nájdete 

si v ňom rozprávky, básničky, zaujímavosti, ale aj ankety, tajničky, 

hádanky, hlavolamy, omaľovánky. Dúfame, ţe sa vám  bude páčiť. Ale 

aby bol naozaj atraktívny a zaujímavý, budeme potrebovať pomoc vás, 

detí. Tak neváhajte, tvorte, píšte, kreslite,  vymýšľajte a navrhujte, čo by 

ste si chceli v našom časopise prečítať. Budeme netrpezlivo čakať na 

vaše príspevky a návrhy.                                 

                                           p. uč. J. Kolesárová a  redakčná rada 

 

 

Čo nového prináša  

školský rok 2009-2010? 

 
 

 V tomto školskom roku nastala  

zmena vo vedení školy. Novým riaditeľom školy sa stal Mgr. Milan 

Bendik, zástupkyňou riaditeľa školy pre II. stupeň je  Mgr. Andrea 

Sabolová.  

 Druhým rokom pokračuje školská reforma:  ţiaci 1. a 2. ročníka sa 

vyučujú podľa Školského vzdelávacieho programu. Novým predmetom 

je spoločenská výchova, v druhom  ročníku pribudol aj  anglický jazyk. 

 Začíname realizovať aj veľký projekt E-learning – škola budúcnosti, 

ktorý by mal zmeniť spôsob vyučovania a pomocou  multimediálnej 

učebne  sprístupniť  a uľahčiť prijímanie vedomostí.   

 V školskom roku 2009-2010 školu navštevuje 845 ţiakov, 380 na prvom 

stupni a 465 na druhom v stupni. Vyučujú sa v 33 triedach – 15 na 

prvom stupni, 18 na druhom. V škole pracuje aj školský klub detí 

v ôsmich oddeleniach. Navštevuje ho 200  detí.  

 Ţiakov vyučuje 55 pedagógov: 47 učiteľov a 8 vychovávateliek ŠKD, 

o poriadok a technické zabezpečenie školy sa stará 9 prevádzkových 

zamestnancov.  

 V škole pracuje aţ  50 krúţkov –  z toho 8 v ŠKD. Spolu ich navštevuje 

804 ţiakov. 

 Školské stredisko záujmovej činnosti  pracuje v novom šate – zdruţuje 

volejbalistov a DFS Cifroško. Tu pracuje 186 ţiakov. Vedie ich 9 

vedúcich – 4 trénujú volejbalistov a  5 vedú DFS.  

 

Všetkým prajem, aby sa školský rok 2009-2010 stal úspešným, aby sa 

pre všetkých stala škola hrou a učenie zábavou.  

                                    Mgr. Helena Kajlová, zástupkyňa riaditeľa pre I. stupeň 

 

Ak chcete o škole vedieť viac a byť pravidelne informovaní o tom, čo sa 

v škole deje,  sadnite si k počítaču a otvorte si webovú stránku školy.   

Tu je adresa: www.zssidlisko2vt.edu.sk 
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Stalo sa to v jeden daţdivý jesenný deň. Prvácka pani učiteľka práve ukazovala ţiakom písmenko 

M, keď sa zrazu ozval slabý hlások, ktorý znel ako výsmech.  

„No toto uţ nie je moţné!“ pomyslela si v duchu. „Zasa sa niekto zabáva cez vyučovanie a potom 

si bude celý ţivot mýliť písmeno M! To predsa nemôţem takto nechať!“ 

Prísne sa pozrela na svojich prvákov, ale všetci sa tvárili, ţe písmenko M je to najzaujímavejšie, 

čo vo svojom prváckom ţivote videli. O chvíľu začula ten istý zvuk, ale bol trochu silnejší. 

          „To je zlý sen! Dnes sa to asi skončí aj  poznámkou v zrkadielku!“ pomyslela si. 

Ale krik, ktorý sa ozval o chvíľu, sa s týmto slabučkým chichotaním nedal ani porovnať. 

„Ááu, ááu!  Pomóóóc! Na mojom zošite sedí mravec a  pozerá sa na mňa!“ pustila sa do plaču jedna 

nemenovaná ţiačka. 

Zopár detí sa naľakalo, niektoré dievčatá v panike vyskočili na stoličku, no boli aj takí hrdinovia, 

ktorí sa začali smiať. 

„No, snáď by ste sa nebáli takého maličkého mravčeka. Veď vám nesiaha ani po členky,“ 

povedala pani učiteľka s úsmevom. „Otvorte okno a opatrne ho pustite vonku, nech sa vráti naspäť do 

svojho mraveniska!“ 

„Nie! Prosím vás, nie!“ zaznel zrazu slabučký a veľmi tenký hlások. „Neposielajte ma preč!“ 

„Ale prečo? Azda by si nechcel chodiť do našej školy?“ 

„Samozrejme, prečo nie? Ja som totiţ od narodenia veľmi zvedavý tvor. V mravenisku som 

kaţdého otravoval svojimi nekonečnými otázkami. Ale nikto na mňa nemal čas. Aţ mi nakoniec kráľovná, 

ktorá je najmúdrejšia zo všetkých mravčekovcov poradila, aby som išiel do sveta, kde nájdem odpovede 

na svoje otázky. A vo vašej triede sa mi nesmierne páči. Celé dni som sedával na obločnom ráme a 

sledoval, čo sa dialo tu, vo vnútri. Tak som si pomyslel, 

či by som sa aj ja nemohol zapísať do vašej školy 

a učiť sa spolu s vami. Chcel by som sa totiţ prihlásiť 

na VYSOKÚ ŠKOLU MRAVČEKOVSKÚ, ale bez dobrého 

vzdelania sa tam určite nedostanem. A teraz, keď 

prichádza zima, mohol by som za oblokom aj 

zamrznúť! Prosím, prosím, nevyháňajte ma!“                                                                                        

„No, čo vy na to, deti?“ spýtala sa pani 

učiteľka.                                                                                         Ilustrovala Emmka Mičejová 

„Áno, áno! Dovoľte mu zostať!“ kričali takmer jednohlasne.  

 Pani učiteľka sa pozrela na dievčatko, ktoré mravček tak príšerne vydesil. 

„No dobre, moţno si na toho divného spoluţiaka nakoniec zvyknem,“ povedala po chvíli.  

Mravček sa na ňu milo usmial a povedal: 

„Neboj sa, určite budeme dobrí kamaráti! Ale to m v zošite si oprav! Pani učiteľka predsa 

povedala, ţe písané m má tri kopčeky, nie dva!“ 
 

A odvtedy sa mravček stal ţiakom našej školy. Nazvali sme ho Bifľoško. A viete, koľko 

zaujímavých príbehov sme s ním zaţili?  

(Ale o nich sa dozvieš, ak si prečítaš ďalšie čísla nášho časopisu.) 



 

 

 

VV  nnaaššoomm  BBiiffľľoošškkoovvee  ssaa  ssttáállee    nniieeččoo  ddeejjee..  AA  kkeeďďţţee  ssoomm    nneessmmiieerrnnyy  zzvveeddaavveecc,,  

nneeddáámm  ssii  uujjssťť  ţţiiaaddnnuu  uuddaalloossťť..  
 

AA  jjee  ppoo  pprráázzddnniinnáácchh......  

 
 

                                   2. septembra sa školský dvor zaplnil 

oddýchnutými     školákmi,     učiteľmi   

a  ich rodičmi. Bolo ich viac, ako 

mravcov v mravenisku. Mal som obavy, 

aby ma  niekto nezašliapol. Preto som 

sa vyšplhal na najvyššiu lipu a mal som 

všetko ako na dlani. Páčili sa mi najmä 

prváci s kytičkami pre svoju novú pani učiteľku. 

Priznám sa, ţe som im veľmi závidel. Viem, ţe 

závisť nie je pekná vlastnosť, ale ja som veľmi 

túţil chodiť do tej krásnej farebnej školy. Vtedy 

som ešte netušil, ţe sa mi to raz splní...  

 

 

NNaa  ppoottuullkkáácchh  pprríírrooddoouu  
 

Keď som sa dozvedel, ţe ma tretiaci a štvrtáci vezmú do prírody, od nadšenia 

som nemohol zaspať. To som ešte nevedel, ţe budem musieť prejsť viac ako päť 

kilometrov (keď som uţ nevládal, trochu som sa poviezol na Jankinej topánke). Boli 

sme si pozrieť náučný chodník Bila hura. Aj keď je príroda mojím domovom, mnohé 

rastlinky a ţivočíchy som spoznal aţ z informačných 

tabúľ, ktoré sme si s deťmi veľmi pozorne prečítali. 

Niektoré z nich sme videli na vlastné oči. Stretol som 

tam aj svojich príbuzných. Aj keď sa mi za nimi cnie,  

predsa som sa vrátil so svojimi 

novými kamarátmi späť do školy. 

A viete, čo sme urobili cestou 

domov? Pozbierali sme  odpadky  na 

odpočívadle   pri  ohnisku,  ktoré   

tam   nechali   nejakí  neporiadni  

turisti. 
 



                                                  

  

PPllooddyy  jjeesseennee 
 

           Boli ste si pozrieť výstavku plodov jesene, 

ktorú začiatkom októbra pripravili pani učiteľky 

a vychovávateľky spolu s deťmi? To bola nádhera! 

Potajomky som aj niečo ochutnal. Mňam, bolo to 

výborné!  

          A čo vy, deti? Máte radi ovocie a zeleninu? 
 

 

PPrrvváácckkyy  vveeľľkkýý  ddeeňň  
 

          Viete, kto pozval našich prvákov na stretnutie? Sám primátor nášho mesta – 

PhDr. Tomáš Lešo. Aj keď sa 7. októbra na nás nebo mračilo, prváčence mali na 

tvárach úsmev. Bol to predsa ich veľký deň. V obradnej sieni sa pánovi primátorovi 

predstavili a dostali pekný darček, ktorý im bude pripomínať túto slávnosť. Aj ja som 

dostal krásny ţltý rámček na fotografiu. Tak čo poviete, páčim sa vám? 
 

                      
                         

 

SSmmee  ssppeevváácckkee  hhvviieezzddyy!!  
 

 

Spievali ste uţ niekedy s filharmóniou? 

My áno!  

V stredu 14. októbra sme vymenili 

školské lavice za stoličky v dome kultúry. 

Košická filharmónia spolu s Mariánom 

Čekovským nám zahrala pesničky, ktoré síce 

poznáme uţ z materskej škôlky, ale s klavírom 

a hudobnými nástrojmi od výmyslu sveta  

dostali  úplne novú podobu.                                                  



 

 

 

 

        

                  

              

  
 

V škole je 

supeeeer! 

Pozri, koľko 

tu mám 

kamošov! 

Uf, ale je ten pr- 

vácky ţivot ťaţký! 
Aspoň tu ne-

musíme spať- 

ako v škôlke. 

   1,2,3,4,5,  

   spočítam  

  si všetko  

    hneď! 
 Ale čoby,   

 mama má     

     Emu! 
Ema má 

mamu. 

Aj keď nieke-

dy by spánok  

  nezaškodil... 

Pozrite sa, 

ja uţ píšem 

perom! 

Máme 

čarovné 

farbičky! 

Ja uţ píšem 

perom! 

Kde je tá 

nešťastná 

lopta? 

Dobrú chuť! 

Aj do 

učenia! 

Uţ som 

poriadne 

vyhladla! 



  
 

 

 

Vraj musia byť najlepšie na svete, lebo majú s nami, prváčencami, veľkú trpezlivosť. 

Vyspovedal som ich spolu s našimi malými redaktormi.  

   

Ako si spomínate na časy, keď ste chodili do prvej triedy? 

p.uč. Bendiková:  Bolo to najkrajšie obdobie môjho detstva. Vţdy som sa tešila, ktoré nové  

           písmenko sa naučím.   

p.uč. Puškárová:  Chodila som na túto školu, kde teraz učím. Triednou učiteľkou mi bola  

p. uč. Tresová, ktorá bola veľmi dobrá.  V ţiackej kniţke som mala samé jednotky, ale 

vzadu som mala jednu pečiatku - kohútika, pretoţe som nepočúvla príkaz pani učiteľky. 

Ináč som mala samé rybičky - tie boli za vzorné správanie. Do školy som chodievala 

rada, pretoţe som mala veľa kamarátov. A páčil sa mi môj spoluţiak Mirko.                                                                      

p.uč. Lukčiková:  Do školy som chodila veľmi rada. Mali sme výbornú pani učiteľku - p. Butkovskú. 

p.uč. Kolesárová: Svoje školské roky som preţila na tejto škole. Bola vtedy úplne novučičká  

a my sme boli prví prváci. Moja prvá spomienka je na brigádu pred otvorením školy. 

Pomáhala som svojej budúcej pani učiteľke Pipovej upratovať I. B triedu. Ako 6 – 

ročná som toho určite veľa neurobila, ale bola som hrdá, ţe uţ budem školáčka.  

Na školu som si rýchlo zvykla a mala som tam veľa kamarátok.  

Chceli ste byť od malička pani učiteľkou? 

p.uč. Bendiková: Áno. Veľmi som po tom túţila. Vzorom mi boli moji rodičia - učitelia.  

p.uč. Puškárová: Áno, chcela. So svojou spoluţiačkou som sa vţdy hrala na učiteľku. Písali sme si diktáty  

a potom sme ich opravovali. Bábiky boli ţiačkami a my dve sme napodobňovali našu pani učiteľku.  

p.uč. Lukčiková: Nie, aţ po strednú školu som toto povolanie nechcela robiť. Začalo sa to aţ  

opatrovaním detí. 

p.uč. Kolesárová: Áno. Uţ pri svojich detských čmáraniciach som tvrdila, ţe píšem prípravy,  

ako som to videla u svojej mamky, ktorá bola učiteľkou. Môj sen sa mi splnil a verím, ţe 

som si vybrala správne.  

Čo by ste popriali svojim prváčikom? 

p.uč. Bendiková: ...veľa príjemných chvíľ v prváckej lavici, dobrých kamarátov a nezabudnuteľné záţitky. 

p.uč. Puškárová:...veľa trpezlivosti pri zvládaní školských povinností, úsmev na tvári, kopu  

kamarátov a radosť z prvých úspechov v škole. A popri tom, aby nezabudli na slušné 

a úctivé správanie.  

p.uč. Lukčiková: ...aby chodili ráno do školy s úsmevom. 

p.uč. Kolesárová: ...svojim lienočkám prajem, aby sa im v škole darilo, aby sa mali radi 

a vedeli si poradiť a  pomôcť. Aby v ich očkách nikdy neboli slzičky, ale iba iskričky radosti.  

p. uč. Bendiková, I. A 

p. uč. Puškárová, I. B 

p. uč. Lukčiková, I. C 

p. uč. Kolesárová, I. D 

Poznáte prvácke 

pani učiteľky? 



 
 

Nad krajinou vietor píska pieseň.        Počasie sa zmenilo 

Uţ sa blíţi naša známa jeseň.         a lístie sa sfarbilo. 

 

Vietor fúka, silno funí        Breza všetkým kraľuje,  Púšťame si šarkana, 

a nad lesmi hlasno duní.        celý les sa raduje.  je to veľká zábava. 

      Roky celým svetom 

Farebná je ako dúha.       robí radosť deťom.    Čo nám vietor priţenie? 

Nad krajinou sa nesie             Búrku a či sneţenie?                                     

ako pestrá stuha.                 Miško Veliký, II. D 

                                                                                            Olívia Demčáková, II.A 

     Evka Šimková, III. A  

 

 

Mám rada jeseň. A viete prečo? Lebo v jeseni sa začína nový školský rok. Po 

prázdninách sa opäť stretnem s kamarátmi, s pani 

učiteľkou a v škole zaţijeme veľa nových vecí. 

V jeseni mám aj meniny. To znamená, ţe dostanem 

veľa darčekov. Toto ročné obdobie je bohaté na 

krásne farby. Lesy sú sfarbené do ţlta, oranţova, 

červena a hneda. Vtedy je najkrajšie prejsť sa po 

slnkom zaliatom lese. Ak máte šťastie, moţno v ňom 

nájdete huby. Verte mi, ţe je to veľmi pekný pocit.                        
      Katka Bérešová, IV.A 

                                    Miška Krišová, III. B 

         

Uţ je tu zas milá jeseň,      Vietor fúka, silno duje,                                                             

spievame si o nej pieseň.      šarkana nám nadvihuje. 

 

Ţlté lístie ticho padá      Jablká a hruštičky 

na dvor nášho Rada.       zdobia naše košíčky. 

 

Na stromoch nám pestro ţiari,     Keď nás zima schladí,                                                         

akoby ho vyfarbili maliari.        ovocie nám farbu vráti. 

                                                   

                                            Jerguš Demčák, IV.B 
 



 

Po lete prichádza jeseň. My sme smutní, ţe leto a prázdniny sa skončili. Ale 

jeseň je šťastná, ţe nám môţe ukázať to, čo vie len ona. Môţeme vidieť pekne 

sfarbené lístie, gaštany, púšťať šarkany a zbierať orechy. Nevýhodou jesene je, ţe 

teplému slnku a kúpaniu je koniec. Daţdivé a sychravé 

dni nás budú sprevádzať čoraz častejšie. Ale po jeseni 

príde zima. Mysli na to, ţe bude aspoň trikrát 

chladnejšie! Mráz ti neraz vyštípe líca a chrípka či 

nádcha ti môţe poriadne znepríjemniť ţivot. Tak, čo si 

myslíš o jeseni teraz?  

         Choď a vychutnávaj si čaro šuchotajúceho lístia!                                                    

                                        Viktorka Machková,  IV. B  
                    Kristínka Bačová, IV. A                                                                                              

 

                                                                                Keď nastane jeseň, 

Slnko uţ prestáva hriať                                   lístok píska pieseň, 

a jeseň sa začína smiať.                  ţe ide na dlhú cestu, 

         oblieka si pestrú vestu. 

Šarkan uţ v skrini čaká, 

na kopce ho uţ láka.      Sfúkne ho tam tichý vánok, 

         uloţí ho na zimný spánok. 

Keď vetrík zaveje,       Dovidenia, kamaráti! 

hneď ho na kopček odveje.     V jari sa k vám zasa vrátim.

             

         

               Katka Bérešová, IV.A                            Tibor Sopko, III. A 

 
 

A opäť je tu jeseň. Niektorí ľudia ju nemajú radi. Vidia v nej starú, mrzutú pani, 

ktorá má chrípku, stále kašle, nosí sivý plášť utkaný z hmly a daţďa.  

Ale mali by sa na ňu dívať aj z tej lepšej stránky. Pre mňa je jeseň môj dobrý 

kamarát. Nosí pestré šaty z farebného lístia a je so mnou celé tri mesiace. Obdarúva 

ma chutnými jablkami, hruškami, slivkami, hroznom a orechami. Iba v jeseni sa môţem 

tešiť z gaštanových figúrok a sladkého šípkového 

čaju, ktorý ma hreje celú dlhú zimu. A mám ju rád aj 

preto, ţe kaţdoročne jeseň čo jeseň oslavujem svoje 

narodeniny.  

Jeseň je moje najkrajšie a najobľúbenejšie 

ročné obdobie. Má pre mňa kaţdý rok vţdy nové 

a nové prekvapenia.                                                                         

                                     Dárius Krišta, III. B
                       Terezka Terifajová, III. A                                                                              
 



  
  

  

OO  jjeeddnneejj  nneeššťťaassttnneejj  llaavviiccii  
 

Bola raz jedna trieda a v tej triede bola neobyčajná  lavica. Jedného dňa to uţ 

nevydrţala a povedala si: 

„Uţ tu viac nebudem! Som celá popísaná a špinavá od farbičiek, deti do mňa kopú a 

buchnátujú ma. Odchádzam preč!.“ 

Otvorila dvere a vyrazila do mesta.  Keď deti prišli do školy, lavice tam nebolo. Veľmi 

sa tomu čudovali. Zatiaľ si lavica vykračovala po meste. Prišla k domu, kde bývala jej 

kamarátka a tam zostala. Jedného dňa sa smutná pozerala z okna a videla deti, ktoré išli do 

divadla. Veľmi sa jej zacnelo za deťmi z triedy. Utrela si slzy a smútila ďalej. Tej noci sa 

pozrela na nebo a zrazu uvidela hviezdičku, ktorá sa sama pribliţovala. Pošepla jej:  

„Vráť sa naspäť do školy! Vidím, ţe to potrebuješ.“  

Lavica ju poslúchla. Zišla dolu schodmi a šla. Dostala sa do hustého tmavého lesa. Keďţe 

bola noc,  zablúdila a nevedela nájsť cestu späť. Stretla zajaca. Spýtala sa ho:  

„Nevieš, ako sa dostanem z lesa von?“ 

Zajačik bol ešte malý a nerozumel jej.  

„Nevadí, spýtam sa niekoho iného!“ povedala si. 

Stretla medveďa. Spýtala sa ho:  

„Nevieš, ako sa dostanem z lesa von?“ 

Medveď bol uţ veľmi starý a nepočul ju. Lavica nešťastná začala plakať. A vtom ju 

počul jeţko.  

„Prečo plačeš?“ spýtal sa jej.  

„Stratila som sa. Nevieš, ako sa dostanem z lesa von?“ 

„Pravdaţe viem,“ povedal a ukázal jej cestu.  

Keď deti prišli ráno do školy, lavica tam uţ bola. Boli šťastné. Aj lavica bola šťastná, ţe 

je uţ späť.                   Ivanka Klučárová, III. A 

MMaatteemmaattiicckkáá  ttrriieeddaa  
 

          Bola raz jedna škola, v škole trieda, v triede ţiaci...... 

          Ich najobľúbenejším predmetom bola matematika. Namiesto písmen písali iba číslice, 

čítať vedeli len príklady, rovnice a slovné úlohy. Ich trieda bola preplnená číslami, 

matematickými znamienkami, súčtami, súčinmi, rozdielmi a podielmi. V triede im začalo byť 

pritesno, a tak sa vybrali do sveta. Keď sa vrátili, rozprávali ţiakom o svojich záţitkoch. 

Stretli nových kamarátov: Slovenčinu, Prírodovedu, Vlastivedu a mnoho iných. Ţiaci tak 

postupne začali mať všetky predmety rovnako radi.  

                Viktorka Kovaľová, IV.B 



 

           

 

aalleebboo  

ddoobbrréé  rraaddyy  pprree  vvššeettkkýýcchh  šškkoolláákkoovv 
  

 

VÝSTRAHA 

Cestu sleduj pozorne, maj vţdy oči otvorené ! 

   

 

POZOR! POKUŠENIE! 

Nebeţ, ale kráčaj pomaly! 

 

 

PRIKÁZANÝ SMER CESTY 

   Škola je pred tebou, putuj za múdrosťou a nevybočuj! 

 

 

PRIKÁZANÁ RÝCHLOSŤ 

                                             Pomaly ďalej zájdeš, lebo vţdy prídeš do cieľa! 
 

 

 

INFORMÁCIA O MIESTE POBYTU 

Príďte všetci, ktorí chcete čítať, písať, počítať… 

 

 

ZÁKAZ VSTUPU BEZ POMÔCOK 

                                   Prah školy môţeš prekročiť s hlavou plnou vedomostí. 

 

 

ZÁKAZ SAMOTY 

V škole nie si nikdy sám. 
 

                                                                                 Nakreslila Dianka Draxlerová, III. B 

ŠŠkkoollaa  
  

 

Jeseň sa uţ začala,       Niektorým sa v škole lení, 

škola sa uţ otvára.        tým sa kaţdá známka mení. 

 

Deti skoro vstávajú,       Do školičky chodím rád, 

do školičky lietajú.       ja chcem dobré známky mať. 

 

Leto sa uţ skončilo,                                                                            Kristínka Bačová, IV. A 

v škole chcem napísať to i to.              Dominik Šefčík, III. C     



BBlleeddáá  šškkoollaa  
 

           Bola raz jedna škola. Tá škola bola veľmi bledá, preto sa jej všetky školy v okolí smiali. Jedného 

večera bola tak veľmi smutná, ţe poprosila mesiac o pomoc. Mesiac jej poradil, nech poţiada o pomoc  

jeseň. 

           Hneď ráno sa škola stretla s jeseňou a hovorí jej :  

          „Jeseň, ty krásna jeseň, pomôţ mi byť takou ţiarivou ako si ty!“  

           Jeseň si školu vypočula a svoje farby jej rada darovala. Na 

druhý deň škola plná farieb vzala deti do svojho náručia.  

                       Napísala a nakreslila  Adélka Molčanová, III.B 

 

AAbbeecceeddaa  
 

          Jedného dňa prišli ţiaci do školy. Keď pani učiteľka vysvetľovala nové učivo, z tabule vyskočili 

písmenká. Zoradili sa podľa abecedného poradia.  

          Prvé písmenko A hovorí: „Ja som písmenko A. Vyskytujem sa takmer v kaţdom slove.“  

          Tak sa podľa poradia kaţdé predstavilo. Deťom sa to veľmi páčilo. Pani učiteľka bola tieţ 

nadšená. Z písmen a ţiakov sa stali dobrí kamaráti. Prišla tá dlho očakávaná chvíľa – písomná práca 

z abecedy. A pretoţe sa písmenká s deťmi poctivo učili, kaţdý dostal z písomnej práce z abecedy 1.  

          Skúsiš sa s abecedou kamarátiť aj ty? 

                                                                                                   Alexandra Sidorová, IV.B 

 

AAkkoo  ssaa  ţţaalluuďď  ssttaall  ddeetteekkttíívvoomm  
 

          Bol raz jeden ţaluď, ktorý sa veľmi chcel stať slávnym detektívom.  

A tak sa rozhodol, ţe si zaloţí tajnú agentúru. Čakal, čakal a čakal, ale 

márne. Aţ raz prišiel za ním pagaštan a spýtal sa ho: 

          „Nevidel si niekde môj list?“ 

          „Nie.“ 

          „A nevedel by si mi pomôcť?“ 

          „Pravdaţe.“ 

          A tak sa ho vybrali hľadať. Ako tak išli, videli plakať list z javora. 

          „Čo sa ti stalo?“ pýtali sa ho.  

          „Stratil som dvojča.“ 

           „Poď s nami! Pohľadáme ti bračeka.“ 

          Ako tak išli, videli plakať hríb.                                                            Kristínka Hardoňová, III. A 

          „Nevideli ste moju rodinku?“ spýtal sa ich.                                                     

          „Nie, ale mohli by sme ti pomôcť,“ odpovedali ţaluď, pagaštan a javor.  

          Najprv sa vybrali na Ruţovú ulicu. Ale tam ich nenašli. A preto ich išli hľadať na Čerešňovú ulicu. 

Ale ani tam neboli. Nakoniec prišli na Jesennú ulicu. A tam ich všetkých uvideli. Spýtali sa pani Jesene: 

          „Prečo si si ich vzala k sebe?“ 

         „Ja som len chcela mať kamarátov,“ povedala. 

          A odvtedy má pani Jeseň veľa kamarátov a ţaluď sa stal slávnym detektívom. 

                                                                   Šimon Sipský, III. A 



Ak ťa bájka zaujala, môţeš 

si z kniţnice poţičať 

niektoré z mnohých vydaní 

Ezopových bájok. 

 

Na tomto mieste vám budeme predstavovať spisovateľov a odporúčať pekné knižky na čítanie. Dnes sa prenesieme až 

do obdobia pred naším letopočtom. 

 

 

 

 

Ezop bol starogrécky autor a zakladateľ bájok. Ţil v Grécku asi v 6. 

storočí pred naším letopočtom. O jeho ţivote veľa nevieme. Narodil sa 

pravdepodobne ako otrok v Sardách v Malej Ázii, neskôr ţil v Aténach a na 

ostrove Samos. Za svojho ţivota veľa cestoval. Iné zdroje uvádzajú, ţe bol 

mrzák a chorý človek. V jeho bájkach vystupujú zvieratá, predmety alebo 

rastliny, ktorým prisudzoval ľudské vlastnosti. Kaţdá bájka obsahuje poučenie. 

Jeho tvorba sa postupom času stala známa po celom svete.                                            

 

Jeleň pri jazierku 

 

Statný jeleň si prišiel uhasiť smäd k lesnému jazierku. Keď sa dosýta napil, zahľadel sa na 

svoj obraz vo vode. Jeho veľké, košaté parohy vyzerali prekrásne.  

 „Naozaj mám rozkošné parohy,“ povedal si jeleň pyšne. „Pôsobia veľmi vznešene.“ 

 Keď sa obrátil, uvidel vo vode aj svoje nohy. Na tie však už nebol taký hrdý.  

 „Škoda, že nemám také silné nohy ako parohy,“ povedal si smutne. „Veru tak, nohy mám 

slabé a tenké. Mal by som si ich dajako vylepšiť.“ 

 Zatiaľ čo sa jeleň zdržiaval pri jazierku, prikradol sa k nemu lev a chystal sa naňho skočiť. 

No jeleň mu ušiel. Pred sebou mal voľnú čistinku a nohy mu veru dobre slúžili. Čoskoro bol ďaleko 

pred levom a vbehol do lesa. No tu sa mu nešťastné parohy zaplietli do konárov a on sa nemohol 

pohnúť. O chvíľu ho lev dobehol.  

 „Aký som len bol hlúpy!“ zvolal jeleň, keď naňho lev skočil. „Nohami, čo mi tak dobre slúžili, 

som pohŕdal, kým parohy, na ktoré som bol taký pyšný, ma zradili.“  
 

Poučenie: To, čo má pre nás najväčšiu cenu, si zvyčajne ceníme najmenej. 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

A teraz si trochu potrápte svoje mozgové závity. Tieto doplňovačky a matematické úlohy 

si pre vás pripraviil vaši spoluţiaci.

1

1 1. V čom si umývame ruky?

2 2. Čo čítame?

3 3. Na čo píšeme kriedou?

4 4. Čo maľuje maliar?

5 5. Kto behá po stromoch?

6 6. Na čom sedíme?

7 7. Čo premáva na elektrinu?

8 8. Aké ovocie je podobné višni?

Julka Gerhardtová, III. B

2

1. Akordeón 1

2. Malý vták 2

3. Strunový hudobný nástroj 3

4. Ihličnatý strom 4

5. Jesenný mesiac 5

6. Zákonom chránený vták 6

7. Zviera s chobotom 7

8. Zviera s pichliačmi 8

9. Prístroj na určovanie svetových strán 9

Stanko Vagaský, III. C

Píš slová s opačným významom.

3 "Čoţe to tu z neba kvapká?" 1. Večer

čuduje sa malá ţabka. 3. Veľký

Jaj, veď to vie u nás kaţdý! 2. Zlá

Je to predsa tichý dáţdik. 4. Zdravý

My ho občas máme dosť. 5. Silný

Ţabkám kvapká pre 6. Ľahký

(Odpoveď nájdeš v tajničke.)

Dominika  Rudová, IV.D

4                     

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

A teraz doplň písmená kríţovky:

               

Kristínka Vysoká, IV. D  



            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Viete, čo sa hovorí? „Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom“. Ja som sa rozhodol, ţe chcem  byť 
človekom aţ štyrikrát. Viem uţ perfektne po mravčekovsky, po slovensky a teraz sa usilovne učím 

angličtinu a nemčinu. Pridáte sa ku mne, kamaráti? Pripravil som si pre vás malý školský slovníček. Prvé 
slovíčko je anglické a druhé nemecké. Veľa chuti do učenia!!! Bye! Tschűß! 

 

 

                          
      teacher                          student                      desk                     chair                    book   

   der Lehrer                    der Schűler               der Tisch             der Stuhl               das Buch     

                                        

                                         
 exercise book                pen                    pencil                       crayons                         chalk                                          

die Broschűre            die Feder           der Bleistift             der Pastellstift                 die Kreide 

                               

                                          
    rubber                      ruler                        glue                       scissors                    schoolbag                                

das Gummi               das Lineal        die Klebelősung            die Schere              die Schultasche 

 

                      

             Doplň  po anglicky    

                                                                                                            ....a teraz po nemecky 

 
1. Lepidlo                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2. Zošit         (book)                                                                                                                        

3. Nožnice                                                                                                                  1. Stôl 

4. Stôl                                                            2. Žiak 

5. Krieda                                                        3. Guma 

6. Pravítko                                                                4. Ceruzka                                        

7. Pero                                                              5. Učiteľ 

8. Ceruza 

9. Učiteľ 

     

          

        

       

     

       

     

      

       

     

        

      

         

       



„Peťko, ukáţ mi ţiacku kniţku!“ 
„Nemám ju, mamička! Poţičal 
som ju Šimonovi.“ 
„A načo mu bude tvoja ţiacka 
kniţka?“ 
„Chce s ňou postrašiť rodičov.“ 
 

 

„Pani  učiteľka ma dnes 
pochválila,“ hovorí Jurko 
rodičom. 
„Áno? A čo povedala?“ 
pýta sa otec. 
„Povedala mi, ţe som 
pekný kvietok.“ 
 

 

Prvák Jakub doniesol 
domov za nepekné písanie 
prasiatko. Keď to videla 
stará mama, zalomila 
rukami. Ale Jakub sa bráni: 
„Nemaj strach, stará mama, 
je to síce prasiatko, ale pozri 
sa, ako sa pekne usmieva.“ 
 

Vyčíta otec synovi: 
„Ty si predsa hovoril, ţe si 
prvý z triedy!“ 
„Áno, ocko. To je pravda. 
Som prvý vonku z triedy.“ 

„Písali ste dnes 
písomku, Jurko?“ 
pýta sa mama syna.  
„Áno.“ 
„A koľko otázok si 
vedel?“ 
„Dve.“ 
„Aké?“ 
„Meno a priezvisko.“ 

„Dúfam, ţe ťa uţ nikdy 
nepristihnem pri opisovaní!“ 
hnevá sa pani učiteľka. 
„To dúfam aj ja,“ odpovedá 
ţiak.  
 

V riaditeľni školy zvoní 
telefón.  
„Haló! Chcel by som 
oznámiť, ţe môj syn dnes 
nepríde do školy.“ 
„A kto volá, prosím?“ 
„No predsa môj otec!“  
 

„Janko, vyčasuj mi sloveso ísť.“ 
„Ja idem, ty ideš...“ 
„Rýchlejšie, Rýchlejšie!“ 
„On beţí, my beţíme...“ 

„Paľko, napíš babičke blahoţelanie 
k narodeninám. Ale krasopisne a bez 
chýb!“ 
„Tak vieš čo, mami, ja babke radšej 
zavolám.“ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Vzduch sa skladá z dusíka, kyslíka, oxidu uhličnatého  a oxidu uhornatého. 
 V úli žijú robotnice, matka a trúby. 
 Prvý kozmonaut bol  Neil Gagarin. 
 Dva predmety sa priťahujú gravitálnou silou. 
 Vo vývine motýľa sú tieto štádiá: vajíčko – lavra – kukla – dospelý človek. 
 Elektrická energia sa vyrába v uhličitých elektrárňach. 
 Kladka je lano, cez ktoré prechádza kotúč. 
 Konštantín a Metod priniesli na Veľkú Moravu písanie, čítanie a posvätenie. 
 Rod podstatných mien je mužský, ženský a detský. 
  Vyčasuj sloveso písať: 

1. písam   1. písame 
            2. písaš   2. písate 
            3. písa              3. písajú 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MMAAĽĽOOVVAANNÉÉ  ČČÍÍTTAANNIIEE  
((NNIIEELLEENN  PPRREE  PPRRVVÁÁČČIIKKOOVV))  

BBIIFFĽĽOOŠŠKKOO    SSII    UURROOBBIILL    VVEEĽĽKKÉÉHHOO  ..    

NNAAMMAAĽĽOOVVAALL        MMUU            SSTTRRAAŠŠIIDDEELLNNÉÉ                    

AA    VVEEĽĽKKÉÉ      VVYYCCEERREENNÉÉ                              ..    VVYYLLEETTEELL  VVYYSSOOKKOO,,    AAŢŢ    NNAADD                                    

                              ..      PPEESSTTRRÝÝMM  CCHHVVOOSSTTOOMM      PPOOHHRROOZZIILL                        ,,    

AALLEE    TTIIEE  NNAAŇŇHHOO  IIBBAA  ZZAAČČVVIIRRIIKKAALLII  AA  OODDLLEETTEELLII  PPRREEČČ..  AA  AANNII                                  

                            AA  MMAALLÝÝ            SSAA  HHOO  NNEEBBÁÁLLII..  VVEEĎĎ  KKTTOO  BBYY  SSAA  BBÁÁLL  

PPAAPPIIEERROOVVÝÝCCHH     PPAAPPIIEERROOVVÉÉHHOO                        ??  

  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

V ďalšom čísle pripravujeme: 

 

 Čo je nové v Bifľoškove? 

 Na návšteve u druhákov  

 Pani Zima 

 Vianoce, Vianoce prichádzajú...  

 Literárne okienko 

 Vianočný slovníček 

 Tajničky, hlavolamy, omaľovánky 

 ...a mnoho ďalších prekvapení 

 

Ak sa ti podarilo vyriešiť aspoň 5 úloh pre bystré hlavičky, riešenia napíš na papier spolu 

so svojím menom a triedou  a vhoď ho do Bifľoškovej škatule. Na troch z vás sa usmeje 

šťastie a budúce číslo Bifľoška dostanú zdarma. 

Ako bude vyzerať 

vianočné vydanie, 

môţete  ovplyvniť aj 

vy! Teším sa na vaše 

príspevky a názory.               

              Váš Bifľoško 
 



  

  

  

  
 

 
 
 
 

 
  

          TTEERREEZZKKAA  KKOOVVAAĽĽOOVVÁÁ,,  IIVV..  CC                                                                                                                   
                SSAAMMKKOO  VVAALLIISSKKAA,,  IIII..  BB  

  

  

  

  

                                                                                                    

                                                                                                        MMAATTEEJJ  KKAAŇŇUUCCHH,,  IIII..AA  

  

                                                                                                  

  

  
  

                                                                                                                                                                                    SSIIMMOONNKKAA  ČČAAČČKKOOVVÁÁ,,  IIVV..  CC  

            

  

          TTOOMMÁÁŠŠ  ŠŠKKOOVVIIEERRAA,,  IIII..  DD                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                      

                                                                                    

 

           KATKA BÉREŠOVÁ, IV. A                                                            
              

  

    

  

  

  

  

    LLEENNKKAA  ČČAAKKUURRDDOOVVÁÁ,,  IIIIII..  AA  

  
                                                                                                                                                                SSAAŠŠKKAA  OORRAAVVCCOOVVÁÁ,,  VVIIŤŤKKAA  TTUURRAANNSSKKÁÁ,,                                        

                                                                                                                                                                                RROOMMAANN  ŠŠIIMMOOVVIIČČ,,  TTAAMMAARRKKAA  VVEELLIIKKÁÁ,,  II..DD  

                                   

                                              

                                            LINDA VINKLEROVÁ, III. A    


