
 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČČČaaasssooopppiiisss   ţţţiiiaaakkkooovvv   ZZZááákkklllaaadddnnneeejjj   ššškkkooolllyyy   SSSííídddllliiissskkkooo   IIIIII   vvvooo   VVVrrraaannnooovvveee   nnnaaaddd   TTTooopppľľľooouuu   

JJJÚÚÚNNN   222000111000  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   IIIllluuussstttrrrooovvvaaalllaaa   AAAnnniiičččkkkaaa   ZZZaaajjjaaacccooovvvááá 



 

BBBiiifffľľľoooššškkkooo   mmmááá   nnnaaarrrooodddeeennniiinnnyyy   
 

V jeden slnečný deň sa Bifľoško zobudil a hneď si spomenul, ţe má narodeniny. 

V mravenisku mu kaţdý nosil darčeky. Ale o tom mohol uţ iba snívať. Pobral sa do školy. 

Pani učiteľka sa naňho cez hodinu dívala. Zdal sa jej nejaký zvláštny. Všimli si to aj deti. 

Cez prestávku sa ho Klárka opýtala: „Prečo si taký smutný?“ „Mám narodeniny.“ 

Deti sa zahanbili, ţe zabudli na svojho kamaráta. Klárka poprosila pani učiteľku, 

aby im dovolila urobiť narodeninovú oslavu v triede. Samko zobral Bifľoška vonku, aby 

mohli všetko nachystať. Čochvíľa prišli do triedy . Deti s pani učiteľkou zborovo povedali:  

„Všetko najlepšie!“  

„Ďakujem veľmi pekne,“ potešil sa Bifľoško a v očiach mal slzy šťastia.  

A tak oslavovali aţ do noci.                    Natálka Sukovská  
 

AAAkkkooo   BBBiiifffľľľoooššškkkooo   uuuvvviiiaaazzzooolll   vvv   tttuuullliiipppááánnneee   
 

Raz, keď bola veľká horúčava, Bifľoško hľadal úkryt niekde v kvete. Odrazu 

uvidel nádhernú ruţu. Začal liezť po stonke, keď odrazu naňho niekto skríkol tak silno, 

aţ mu zaľahlo v ušiach. Pozrel sa hore a tam, medzi lupeňmi, sa naňho zlostne pozerala 

stará pani pavúčica.  

 „Čo tu lezieš? Nevidíš, ţe je tu obsadené? A nie je mi príjemné hompáľať sa, keď 

oddychujem,“ skríkla naňho. 

A tak Bifľoško sklamane zliezol dole. Keď sa uţ stmievalo, uvidel prázdny tulipán. 

V poslednej chvíli doň vhupol. Vzápätí sa tulipán zatvoril. Začal fúkať večerný vetrík 

a omamná vôňa uspala aj Bifľoška. Ráno, keď sa zobudil, bol hladný. Najedol sa nektáru 

a chcel vyjsť von. Ale čo to? Automatický systém tulipána sa pokazil. Zrazu nad sebou 

začul akýsi bzukot. Bola to včela, ktorá si prišla nazbierať trocha nektáru. Keď zistila, 

ţe tulipán je zaseknutý, zľakla sa. A keď počula, ţe niekto zvnútra volá o pomoc, zľakla 

sa ešte viac. Ihneď zavolala mravčekovskú záchrannú sluţbu. Tí hneď pricestovali na 

hasičskom aute, zobrali vysoký rebrík, niečo tam poskrutkovali a mravčeka vyslobodili.  

„Ďakujem vám, pani včela. Som vaším dlţníkom.“ 

    A za odmenu ju pozval na jarnú polievku do mraveniska.                      

                Lenka Čakurdová 

   

Alebo to bolo takto? 

 

V jeden krásny jarný deň sa Bifľoško prechádzal po lúke. Hral sa s deťmi na 

naháňačku. V tej bol najlepší. Raz sa všetci skryli, len Bifľoško nie. Kajka sa uţ chystala 

hľadať, takţe rýchlo skočil do tulipánu. Tulipán sa ho opýtal, prečo ho vyrušuje. Bifľoško 

sa mu ospravedlnil, ţe sa hrajú na skrývačku a nemal sa kde skryť.  

„Tak, dobre, môţeš tu zostať. Ale v noci musím zavrieť a celý deň sa neotvorím, 

lebo ma štípu včielky,“ dodal. „Chŕŕŕŕ, chŕŕŕ´, chŕŕŕ´!“ 

 Bifľoško ho uţ nepočul. Deti ho nemohli celú noc hľadať, preto sa vrátili domov. 

Keď chcel z tulipánu vyskočiť, neotvoril sa. Na druhý deň deti počuli kričanie o pomoc. 

Pomóóóć! Pomóóóc!“  

Prišli k tulipánu a poprosili ho, nech sa otvorí, ţe ho ochránia. 

Tulipán sa otvoril a Bifľoško rýchlo vyskočil. A všetci sa mohli spokojne hrať. 

                       Vierka Nemčíková 
             

Ilustrácie nakreslili Šimon Hrun, Emmka Mičejová, Alţbetka Škovierová,   
Lenka Čakurdová, Igor Lengel, Evka Šimková  

a Erika Lengelová z III. A 



 

Milí kolegovia, milí ţiaci, 
 

uţ len niekoľko okamihov nás delí od chvíle, keď posledné 

zvonenie školského zvončeka ukončí pre nás všetkých tento školský 

rok. Skôr  však, ako sa rozídeme, chcem sa Vám pred prázdninovým 

časom prihovoriť a ešte sa v krátkosti vrátiť k uplynulému 

školskému roku. Ubehol veľmi rýchlo, ale verím, ţe priniesol veľa 

príjemných chvíľ a záţitkov.  

Vyuţívam príleţitosť a chcem sa  poďakovať všetkým, 

ktorí sa zúčastnili mnohých súťaţí a získali   výborné umiestnenia.  

Sú medzi  vami výborní výtvarníci, recitátori, ale aj športovci, 

speváci, či tanečníci. Svoje vedomosti ste preukázali aj 

v matematických súťaţiach.  Nezabúdam ani na ţiakov, ktorí sa 

síce nezapojili do súťaţí, ale svojím slušným správaním takisto 

prispeli k šíreniu dobrého mena našej školy. Všetkým Vám ďakujem.  

Prihovoriť sa chcem aj  Vám, milí prváci, pretoţe máte za 

sebou prvý rok školskej dochádzky. Na ceste k poznaniu 

tajomstiev písmen a číslic ste museli prekonať mnoho prekáţok.  

Nebola to cesta ľahká, ale zvládli ste to a dnes s hrdosťou beriete 

do rúk knihy,  z ktorých si uţ čítate sami.    

 Veľa úspechov chcem popriať aj našim štvrtákom , ktorí sa 

od budúceho školského roka  stanú ţiakmi druhého stupňa.  Aj 

naďalej budete môcť rozširovať svoje vedomosti a zručnosti 

a zapájať sa do mnohých záujmových činností.  

Moje poďakovanie patrí všetkým pedagógom, ktorí svojou 

prácou v rámci vyučovania i v mimoškolských aktivitách  prispievajú 

k rozvoju osobnosti a talentu našich ţiakov.   

  Blíţi sa čas prázdnin. Čas oddýchnuť si, načerpať silu 

a energiu do ďalšieho školského roka. Prajem Vám, aby ste si ich 

uţili do sýtosti, aby ste veľa krásnych dní preţili so svojimi 

súrodencami, rodičmi, starými rodičmi či kamarátmi.  Teším sa na 

Vás opäť v septembri.  

 

    Mgr. Milan Bendik, riaditeľ školy                                                   
 

 

 

 

Ahoj, Bifľoškári! 

 

 Blíţi sa koniec školského 

roka a my sme tu zas s novým 

vydaním nášho časopisu. Prinášame 

ho ako darček k vášmu sviatku - 

Medzinárodnému dňu detí. Témou 

tohto vydania sú zvieratká a jar, 

ktorá sa síce s nami zahrala na 

schovávačku, ale určite uţ všetci 

cítite tú nádhernú vôňu kvetov, 

ktorá sa vkráda aj do našich tried. 

Zvestuje nám, ţe sa blíţi koniec 

školského roka a s ním aj vytúţené 

a pre väčšinu detí aj zaslúţené 

letné prázdniny.   Spolu s členmi 

redakčnej rady Vám všetkým 

prajem úspešný koniec školského 

roka, dobré vysvedčenie a krásne 

prázdniny plné slnka, oddychu, 

radosti a pekných chvíľ s rodinou 

a kamarátmi.  

A samozrejme, ešte 

predtým, Vám prajeme príjemné 

čítanie nášho jarného Bifľoška. 

         p. uč. Jarmila Kolesárová 

 
a redakčná rada: 

 

Julka Hanusinová 
Šimon Hrun 

Jakub Kertis 
Igor Lengel 

 
 

 

TTllaačč::  

OOFFSSEETTAA  

BBuuddoovvaatteeľľsskkáá  11227766,,    

VVrraannoovv  nnaadd  TTooppľľoouu  

 

 



 

  

NNa lúke zas kvitnú kvety,       Medvede sa zobudili, 

hrajú sa tam šťastné deti.           starý kabát odhodili. 

Na zimu kaţdý len spomína,       Mačička sa pekne smeje, 

všetkým chutí vanilková zmrzlina.      lebo slnko pekne hreje. 

        Aleksander Kapera, IV.C        Simonka Čačková, IV.C 

 

 

Jar prichádza pomaličky, 

prilietajú lastovičky.  

Rozkvitla uţ kvetmi lúka, 

jar nám krásu nesie, núka. 

 Zuzka Gdovcová, IV. C  My sa veľmi tešíme,                        Ivanka Vargová, IV. C 

Máj, máj, máj zelený,    uţ aj hneď von beţíme.  Ţabka hádţe v rieke ţabky 

uţ sme všetci spokojní.   Slniečko nám krásne svieti,   a zajace šupky, dupky, 

Vonku svieti slniečko,    vtáčik po oblohe letí...   schovali sa do chalúpky. 

uţ je pekne, teplúčko.                                 Vanesa Sukovská, IV. D 

Mláďa srnky beţí v tráve, 

Rozkvitli nám púpavy,         obzerá sa, kde je práve. 

bude koniec zábavy.         Hop, cup, karabas, 

Na lúkach je samý kvet,        jar nám chystá plno krás. 

s deťmi pôjdeme na výlet.                   Adriánka Smoľáková, IV.C 

Alexandra Kovaľová, IV. C                        Alţbetka Škovierová, III. A  

        

Sneţienka, náš jarný kvietok, 

vonku je dvor plný dietok. 

Podbeľ k slnku hlávku dvíha, 

na lúke sa včielka mihla. 

       Tomáš Kovka, IV. C 

                      Peťo Fečo, IV. C                                                                                                                Adriánka  Smoľáková, IV. C 
 

Mačiatko sa narodilo,         Lastovička lietala 

všetkých plačom prebudilo.        a krídlami mávala. 

Deti vonku behajú,         Všetkým oznamovala, 

s radosťou sa ihrajú.                  ţe vrana ráno krákala.      

                                                                                                                         Terezka Kovaľová, IV.C 

           Tibor Sopko, III. A      



 

Zima sa skončila, nadišla jar. Rozkvitli jablone. Od domu k domu chodila jarná princezná. Len na 

jeden dom zabudla. Dievčatko, ktoré tam ţilo, bolo smutné. Vôbec sa neusmievalo.  Vybralo sa do lesa 

hľadať jarnú princeznú. V lese na poľnej cestičke jej vypadla slzička. Zrazu spadla na zem a zaspala. 

O chvíľu ju niekto začal jemne budiť. Keď otvorila oči, uvidela nízku postavu s venčekom z jarných 

kvetov. Šaty mala uvité z voňavých listov. Dievčatko si bola isté, ţe je to jarná princezná. Postavila sa, 

uklonila a pozdravila ju. Jarná princezná na ňu hneď hodila prášok z jarných kvetov. Dievčatko sa začalo 

usmievať, veselo začali spolu šantiť po lúke a pliesť venčeky. Domov sa vrátila šťastná a s úsmevom na 

tvári.   

A do ich záhrady zavítala krásna, voňavá jar.         Martinka Krištanová, IV. D  

  

 

Keď slnko na jar vstane,       Najradšej mám na jari,  

a zima preč odletí,        keď rozkvitnú púpavy. 

radujú sa deti,        Zelená je trávička, 

ţe môţu sa hrať tak i tak       trávu ţerie kravička. 

a ţiadny zimný snehuliak.  

Mamka kričí:         Zasadila som si zrnko, 

„Poď, poď, kvieťa moje,       vyrastie mi z neho slnko. 

nachovám ťa hneď!“        Slnko ako slnečnica, 

Len čo zima odíde,                 opáli nám všetkým líca. 

otvorí sa jarný svet.         Nakreslila Saška Sidorová, IV.B        Lenka Švedová, IV. D 

             Linda Vinklerová, III. A          

UUUhhhááádddnnneeeššš???   

Zlatý úsmev v tvári máva.        Príroda oţíva celá, 

Liekom účinným sa stáva.        sneţienka smeje sa biela. 

Na zdraví má našom podiel.        Spieva uţ škovránkov pár, 

Zlatoţltý kvet je___________ .       ţe prišla zas nová ________ . 

                    . 

Lietam z kvietka na kvietok,        Hreje guľa ohnivá, 

zbieram medu veľa.         lúčmi nám Zem objíma. 

Bývam v úli s kráľovnou                  Viktória Peštová, I. D To ţiarivé koliesko 

a volám sa _____________.        nazýva sa _____________. 



 
 

Ahoj, kamaráti! Tak som tu zas, váš mravček Bifľoško.  

Aj vy uţ cítite tú nádhernú vôňu jari? Ja milujem jar! Ale keďţe sme sa uţ veľmi 

dávno nevideli, musím vám vyrozprávať, čo sa za ten čas udialo v našom Bifľoškove. 

 
 Máte radi karnevaly? Ja som síce najprv vôbec netušil, čo to vlastne je, ale keď som 

videl, ako sa naň deti veľmi tešia, pomyslel som si, ţe to asi bude nejaká skvelá zábava. A veru aj 

bola! Toľko princezien, princov, víl, zvieratiek, rytierov a rozprávkových bytostí od výmyslu 

sveta, koľko sa stretlo 11. februára v školskej telocvični, som jakţiv nevidel. A viete, akú masku 

som si vybral ja? Tak to vám neprezradím. Skúste ma nájsť medzi deťmi na týchto 

fotografiách. 
 

 
  AA  ččoo  eeššttee  ssppoommeennúúťť??  BBoolloo  ttoohhoo  ttooľľkkoo,,  ţţee  mmáámm  ssttrraacchh,,  aabbyy  ssoomm  nniieeččoo  nneevvyynneecchhaall..    

  NNááss  ––  pprrvváákkoovv  ––  sslláávvnnoossttnnee  ppaassoovvaallii  zzaa  ččiittaatteeľľoovv  vv  mmeessttsskkeejj  ii  šškkoollsskkeejj  kknniiţţnniiccii..  SSppoolluu  

ss  ddeeťťmmii  ssoomm  ssii  ppoozzrreell  ddiivvaaddiieellkkaa  VV  zzddrraavvoomm  tteellee  zzddrraavvýý  vvzzdduucchh  aa  OO  ČČeerrvveenneejj  ččiiaappooččkkee..    

SS  ddrruuhháákkmmii  ssoomm  ssttrráávviill  rroozzpprráávvkkoovvúú  nnoocc  vv  šškkoollee..  TToo  bbooll  zzááţţiittookk!!    

  VViieettee,,  ţţee  vv  nnaaššeejj  šškkoollee  rreeaalliizzuujjeemmee  pprroojjeekktt  EE--lleeaarrnniinngg  ––  šškkoollaa  bbuuddúúccnnoossttii??  NNaa  bbeesseeddee  ssmmee  

ssaa  ddoozzvveeddeellii,,  aakkoo  ssaa  bbuuddeemmee  mmôôccťť  uuččiiťť  cceezz  iinntteerrnneett  mmooddeerrnneejjšš iiee  aa  zzaauujjíímmaavveejjšš iiee..    

  AA  vviiddeell  ssoomm  aajj  nnaaoozzaajjssttnnúú  ssppiissoovvaatteeľľkkuu  ––  VViieerruu  ČČuurrmmoovvúú,,  kkttoorráá  zzaavvííttaallaa  nnaa  nnaaššuu  šškkoolluu..    

  DDeettii  mmaa  ddookkoonnccaa  zzoobbrraallii  aajj  nnaa  vvýýlleettyy..  SS  pprrvváákkmmii  ssoomm  ssii  pprreezzrreell  zzvviieerraattkkáá  vv  ZZOOOO  

vv  SSttrrooppkkoovvee..  DDrruuhhááccii  mmii  uukkáázzaallii  pprreekkrráássnnyy  kkaaššttiieeľľ  vv  HHuummeennnnoomm..  SS  ttrreettiiaakkmmii  ssoomm  cceessttoovvaall  aaţţ  ddoo  

BBaarrddeejjoovvaa  aa  ddoo  sskkaannzzeennuu  vv  BBaarrddeejjoovvsskkýýcchh  KKúúppeeľľoocchh..  AA  ssoo  ššttvvrrttáákkmmii  ssmmee  ssttrráávviillii  ttýýţţddeeňň  vv  šškkoollee  

vv  pprríírrooddee..  AAllee  oo  ttoomm  vváámm  eeššttee  ppoorroozzpprráávvaamm..    

    

    

            

  

  

                        

  

Prváci v mestskej kniţnici                Na besede so spisovateľkou Vierou Čurmovou               Tretiaci v Bardejove 



      

 

 
 

Viete, aké máme v našej škole šikovné deti? Len sa pozrite, aké úspechy  

dosiahli v rôznych súťaţiach. Všetkým víťazom srdečne blahoţelám! 

 

Prečo mám rád slovenčinu 

 
Martina Krištanová, IV. D - čestné uznanie v celoslovenskom kole  

 

 

 

Literárno – výtvarná súťaţ študijného centra 

Basic v Košiciach 

 
V tejto súťaţi boli ocenené literárne práce 

Diany Demčákovej zo IV. B a Alexandry Kovaľovej zo IV. C 

 
 

Hviezdoslavov Kubín 

školské kolo 

 Poézia:       Próza: 

 1. Natália Krúdyová III. A   1. Alexandra Sidorová IV. B 

 2. Martina Maťašová  II. A   2. Šimon Sipský          III. A 

 3. Viktória Machková  IV. B   3. Dárius Krišta  III. B 

 

 

 

 

 

  

 

 

okresné  kolo 

Čestné uznanie poroty:  Natália Krúdyová  III. A  a  Alexandra Sidorová   IV. B 



  

   

                  MMMooodddeeerrrnnnááá   ššškkkooolllaaa   

Olívia Demčáková, II. A – 3. miesto 

v celoslovenskej výtvarnej súťaţi 

                                                                                       ČČČaaarrrooovvvnnnááá   fffaaarrrbbbiiičččkkkaaa                                                                              

Ivanka Palenčíková, I. C  - 3. miesto v okresnej  súťaţi   

                           DDDeeetttssskkkýýý   vvvýýýtttvvvaaarrrnnnýýý   VVVrrraaannnooovvv   

Martinka Maťašová, II. A – 3. miesto v okresnej súťaţi   
 

 

SSSlllááávvviiikkk   SSSlllooovvveeennnssskkkaaa      

          I. kategória (1. – 3. ročník)  

1. Soňa Tarčinská   III. C  

2. Natália Sukovská   III. A  

3. Martina Maťašová   II. A   

    Jakub Kertis    III. A 

   Čestné uznanie :  

            Veronika Zengevaldová  III. C 
 

        II. kategória (4. – 6. ročník) 

    3. Timea Marcinová           IV. A 

 

         TTTaaallleeennntttyyy      

(okresná súťaţ) 

 

Peter Gáč         IV. A - 1. miesto v I. kategórii  

       v speve populárnych piesní 

Hanka Kocáková  I. B – 3. miesto v I. kategórii  

          v speve ľudových piesní 



 

MMMaaattteeemmmaaatttiiiccckkkááá   ooolllyyymmmpppiiiááádddaaa   

4. ročník – školské kolo 

1. Marián Novikmec  IV. B 

2. Aleksander Kapera IV. C 

    Zuzana Gdovcová  IV. C 

3. Terézia Kovaľová   IV. C 

    Natália Kočišová   IV. C 

    Emília  Zorvanová   IV. A 

PPPyyytttaaagggooorrriiiááádddaaa   

školské kolo 

3. ročník:      4. ročník: 

1. Šimon Sipský  III. A   1. Marián Novikmec   IV. B 

2. Šimon Hrun  III. A   2. Róbert Senderák   IV. D 

3. Dárius Krišta  III. B   3. Branislav Bendas   IV. C 

          Aleksander Kapera   IV. C 

 

 

 

 

 

okresné kolo 

3. ročník:      4. ročník: 

2. miesto:  Dárius Krišta  III. B    1. miesto:   Marián Novikmec   IV. B 

  Šimon Sipský III. A   2. miesto:   Róbert Senderák   IV. D 

3. miesto: Šimon Hrun III. A  

MMMaaattteeemmmaaatttiiiccckkkýýý   kkkllloookkkaaannn   

Úspešní riešitelia: Martina Maťašová, Rudolf  Hrubovský, Matej Kaňuch z II. A, Daniel Kóňa z II. B, Tomáš Škoviera 

z II. D, Šimon Hrun, Igor Lengel, Šimon Sipský  z III. A, Dárius Krišta , Dominik Keresteš, Adéla Molčanová z III. B 

a Soňa Tarčinská z III. C 



 

 

 

Prišli sme do hotela, ktorý bol 

pekný zvonku i zvnútra. 

S ubytovaním som bol spokojný. 

Nemôţem sa sťaţovať ani na 

sluţby a výlety boli tieţ super.                      

Marián Novikmec 

 

Naša izba sa mi páčila. 

Z balkóna bolo pekne 

vidieť les. Pozerali sme aj 

televízor, bolo v ňom veľa 

programov.   Tobiáš Kuţma 

Najviac sa mi páčil hotel. Bol 

veľký a luxusný. Po večeroch 

sme tancovali a súťaţili. 

Jedlo bolo výborné. Hoci som 

bol chorý, ešte raz by som 

tam chcel ísť.     Peter Fečo 

  
KKeeďď  mmaa  vv  nneeddeeľľuu  rráánnoo  zzoobbuuddiilloo  kkllooppkkaanniiee  ddaaţţďďaa  aa  ffiiččaanniiee  vveettrraa,,  hhnneeďď  ssoomm  ssii  ppoommyysslleell  nnaa  mmoojjiicchh  

kkaammaarrááttoovv  ––  ššttvvrrttáákkoovv,,  kkttoorríí  ssaa  ss  ťťaaţţkkýýmmii  kkuuffrraammii  aa  ttaašškkaammii  sscchhááddzzaallii  pprreedd  šškkoolloouu,,  aabbyy  ssttrráávviillii  ššeessťť  ddnníí  

vv  ČČiinnggoovvee  --  vv  kkrráássnneejj  pprríírrooddee  SSlloovveennsskkééhhoo  rraajjaa..  AAllee  aakkoo  ssaa  ttaamm  mmaallii,,  nneecchh  vváámm  rraaddššeejj  ppoorroozzpprráávvaajjúú  ssaammii..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Mne sa páčil Čingovský 

jarmok. Zaujímavý bol tým, 

ţe sme platili čingovskými 

eurami, ktoré sme si vydobyli 

za dobré správanie.    

Kristínka Vysoká 

 

Bolo tam veľmi príjemne, no 

najviac sa mi páčil Čingovský 

jarmok, na ktorom sme si mohli 

kupovať darčeky. Nechýbali tam 

ani športové atrakcie. 

  Barborka Oravcová 

Zaţili sme veľa pekných 

záţitkov. Mala som milé 

spolubývajúce. Dúfam, ţe 

ešte pôjdeme na takú 

zábavnú a dobrodruţnú 

cestu.    Simonka Čačková 

 

 Objavili sme cestu, ktorá 

viedla do lesa. Keď sme po 

nej išli ďalej, videli sme aţ 

Spišskú Novú Ves.    

Natálka Nahajová 

 

 



 

 

  
  

  

  

  

  

  

Vo štvrtok k nám prišiel 

zabávač ujo Ľubo, ktorý 

nás naučil trochu o hudbe 

a mali sme diskotéku 

a súťaţe. Bol to veľký   

záţitok.                          

 Šimon Pavlov 

Mne sa najviac páčilo, ţe pani 

učiteľky nám pripravovali 

kaţdú chvíľu pekný program 

a rôzne zábavné aktivity. 

 Saška Sidorová 

 

Krásne boli aj večery, kedy 

sme mali zaujímavé 

predstavenia, hry a súťaţe. 

Naučili sme sa aj tanec 

„belgičák“. Bol veľmi ľahký.          

Adriánka Smoľáková 

Veľmi som sa tešil, lebo 

som uţ veľmi dlho nebol 

v bazéne. Bola tam zábava. 

Potom som bol taký 

vyčerpaný, ţe som hneď 

zaspal.      Marek Talian 

Mne sa páčilo na Spišskom 

hrade. Sprievodkyňa nám 

povedala o histórii hradu. 

Bolo zaujímavé vidieť, ako 

hrnčiar vyrába nádoby 

z hliny.    Kristínka Bačová 

Bolo to nádherné. Zabávali sme 

sa tam. Najkrajšie bolo 

v zoologickej záhrade, kde sme 

videli opice, medvede, zajačiky 

a iné zvieratá.                    

Viťka Sabolová 
Mne sa najviac páčil bazén, kde 

sme sa s mojou kamarátkou 

naučili splývať a plávať.                      

 Miška Pariľáková 

 

Keď uţ sme sedeli v autobuse 

a lúčili sme sa s hotelom 

Čingov, spoluţiak vykríkol: 

„Aha!“ Cez okno sme videli, ako 

sa s nami prišli rozlúčiť pekné, 

ryšavé veveričky.      Peťo Gáč 

 

 

 

 
 



 
  

 

 

 

                                                                                                               

                                                                                                             
 

                                                                                                                                       
 

 
 

 
 

 
 

 

To som ja, Filip. A na fotografii je 

moja korytnačka Fernando. Mal 

som ju u babky. Keď mala 35 

rokov, zomrela. Je mi za ňou veľmi 

smutno. 

Ja sa volám Rajko a toto je náš 

psík Nero. Má tri roky. Veľmi rád 

sa hrá s deťmi. Chutí mu všetko, 

aj pivo. Je veľmi hravý. Ak ho 

stretnete, hneď si ho obľúbite.  
 

Som Linda a to je moja fenka Líza. 

Je trochu lenivá. Má svoju pohovku, 

na ktorú nikoho nepúšťa. Iba ak ju 

škrabkáme po brušku. Rada sa 

mazná. Mám ju veľmi rada. 

Volám sa Adélka a toto je Aiska. 

Ţije na ranči spolu so svojimi 

kamarátmi. Jazdím na nej a 

zaţívame tu spolu veľa zábavy.  

Ja som Kristínka a to je môj psík 

Falko. Má tri roky, ale je veľký 

huncút. Najradšej hľadá krtkov 

a potom na nich šteká. Mám ho 

veľmi rada. 

 

Som Natálka a toto sú naše 

rybičky. Rada sa na ne pozerám, 

lebo im k ţivotu stačí kúsok sveta. 

Vţdy ma upokoja, keď ma sestra 

nahnevá. Najradšej mám tie, ktoré 

čistia dno. Volám ich upratovačky. 

 

Volám sa Šimon a predstavujem 

vám môjho škrečka. Voláme ho 

Speedy. Mám ho veľmi rád. Hrám 

sa s ním tak, ţe ho naháňam, 

alebo po mne lozí. Je s ním veľká 

zábava. 

Viete, ţe tretiaci 

majú veľmi radi 

zvieratká?  

Niektorí z nich nám 

predstavili tie svoje, 

o ktoré sa starajú. 
 



 

 

 

 
Zachránený zajačik 

 

Asi pred dvoma rokmi kúpil ocko zajaca. Keď sme mali 

malé zajačiky, cez noc k nám prišla líška a všetky zajace si 

ukoristila. Ráno ich išiel ocko nakŕmiť a videl, ţe klietka je 

prázdna. Spopod klietky vyliezol malý, hnedo-sivý zajačik. Dali 

sme mu meno Nemo, lebo iba on jediný sa zachránil.                                                              
      

Napísala a nakreslila Soňa Tarčinská, III. C 
 

Prekvapenie 
 

Raz som pozeral film, v ktorom dvaja chlapci drţali krásneho zajačika. Tak sa mi zapáčil, 

ţe som hneď povedal rodičom, ţe aj ja by som chcel také pekné zvieratko. Povedali mi, ţe nad 

tým porozmýšľajú. Kúpil som si časopis o zvieratkách a sníval som o zajačikovi. V škole som bol 

veľmi usilovný. Jedného dňa sa mi však nič nedarilo. Zdalo sa mi, ţe som pokazil všetko, čo sa 

dalo. Cestou domov sa mi zdal celý svet šedivý. Všetko sa zmenilo po príchode domov. Na terase 

stála klietka so snehobielym zajačikom. Bol som veľmi 

šťastný. Bol to najkrajší darček v mojom ţivote. Tešil som 

sa zo zajka spolu s mojou sestričkou. Dali sme mu meno 

Minko. Konečne sa môj šedivý deň zmenil na farebný.  

Minka mám dodnes v našom domčeku v Novej Kelči. 

Cez týţdeň sa mi  o neho starajú babka s dedkom. A kedy 

má farebný deň môj Minko? No predsa keď hryzie svoju 

obľúbenú mrkvičku... 

                        Timko Holoďák, III. A 
                      Dianka Draxlerová, III. B 

Môj psík  
 

 Môj psík sa volá Nero. Má dva roky. Je dobrý a milý. Veľmi ho ľúbim.  

 Náš Nero je nezbedný a často nám uteká. Naučil sa dobre skákať a hravo preskočil plot. 

Raz sme ho našli u suseda, inokedy utiekol na cestu. Priviedli nám ho chlapci, ktorí ho poznali. 

Preto ocko musel plot opraviť, aby ho Nero nemohol preskočiť.  

 Ţije vonku vo voliére a stráţi náš dom. A čo dodať? Je to môj štvornohý kamarát.  
 

                 Mimka Janočková, III.B 

Zajačiky 
 
 Doma máme štyri zajačiky. Volajú sa Uško, Hopko, Hryzko a Chvostík. Uško má veľké ušká 

a je čierny. Hopko je ryšavý a nedá sa nám chytiť. Hryzko je hnedo-čierny a svoje meno dostal 

preto, lebo papá veľa trávičky. A Chvostík je hnedý a samozrejme, má pekný chvostík. Často ich 

dávame vonku a ony pobehujú po zelenej trávičke. Máme ich veľmi radi.   

                  Majka Medvedzová, III. B 



 

 
 

HHHaaavvvkkkooo---bbbyyyllliiinnnkkkááárrr   
 

V Havinkove vládol raz kráľ Kroch-Kroch. Bol múdry, spravodlivý, rozváţny a veľmi starý. Nemal 

ţenu ani deti, preto sa obával, kto ho po smrti zastúpi.   

V susednom Mňaukove ţila chudobná sučka – vdova, s jediným synom Havkom. Od útleho detstva 

ho brávala do lesa. Keďţe bola bylinkárka, Havko s ňou strávil veľa času v lese i na lúkach. Pozorne 

počúval jej príbehy, ktoré mu rozprávala pri príprave rôznych odvarov a mastičiek. Psík mal dobre 

vyvinutý čuch, bol vnímavý a pozorný, a tak sa priučil mamkinmu remeslu. Keď vyrástol na pekného 

mládenca, vedel uţ všetko, čo má poriadny bylinkár vedieť.  

Jedného dňa sa mu dostal do uší chýr o chorom kráľovi z Havinkova. Veľa mudrcov, vedcov 

i lekárov sa pri jeho posteli zišlo, ale nik ho nedokázal vyliečiť. Havko sa rozhodol, ţe sa o to pokúsi aj on. 

Po ceste do Havinkova stretol peknú sučku Havku, ktorá mala zlomenú labku. Ošetril jej ju. A keďţe bola 

veľmi pekná, zaľúbil sa do nej. Dozvedel sa, ţe je tieţ bylinkárka. Aj 

Havka sa do neho zaľúbila.  

A tak išli spolu, aţ prišli do Havinkova. Zistili, ţe kráľ má 

váţnu chorobu, ktorá sa dá vyliečiť odvarom z bystruštičky  poľnej. 

Vybrali sa teda na najbliţšie pole. A keď sa vrátili, doniesli za náruč 

potrebnej rastlinky. Navarili z nej odvar a vyliečili kráľa. 

Havka s Havkom mali svadbu. A tak kráľovstvo, ktoré malo 

byť bez kráľa, dostalo naraz kráľa aj kráľovnú.    
            Napísala a nakreslila Lenka Čakurdová III. A 

   

ZZZaaajjjkkkooo   VVVeeeľľľkkkooouuuššškkkooo   
 

Bol raz jeden zajac, ktorý sa vţdy sťaţoval, ţe má veľké uši. Ako tak išiel deň za dňom, bol čas ísť 

do školy. Ale on sa bál, ţe sa mu spoluţiaci budú smiať. Mamka ho upokojovala, ale on nechcel počúvať. 

Stále dookola opakoval: „Mne sa určite budú smiať!“ 

Nastal deň ukázať sa v škole. Veľkouško vošiel do triedy, ale nikto sa mu nesmial, lebo tam boli len 

lavice, stoličky a pani učiteľka slonica. Keď uvidel, ţe pani učiteľka má oveľa väčšie uši ako on, upokojil sa. 

Povedala mu, ţe má ísť vonku. Veľkouško poslúchol a vošiel na dvor. Uvidel tam spoluţiakov Rýchlopsa, 

slona Lenivčeka, ţabu Kvákalku a aj Hnedosliepku.  
Vydýchol si: „Mne sa nikto nesmeje, tu určite zapadnem!“  

A ako povedal, tak sa aj stalo. Teraz je uţ siedmak a teší sa,  

ţe môţe chodiť do školy.                    Miška Krišová, III.B 
 

  

MMMôôôjjj   ppprrriiiaaattteeeľľľ   –––   ššštttvvvooorrrnnnooohhhýýý   dddeeettteeekkktttííívvv                  Soňa Tarčinská, III. C  
     

Mala som psíka Quida. Bol chlpatý ako vankúšik a mal chvostík ako prasiatko. Bol naozaj prekrásny. 

 Ale jedného dňa sme išli do ZOO. Ja, Quido a mamka s ockom. Quido bol plachý, trochu sa bál 

ţirafy, ale po chvíli sa osmelil. Keď sme si obzreli všetky zvieratká, išli sme domov. V televízii sme pozerali 

večerné správy. Moderátorka Martina hlásila, ţe v ZOO sa niečo stalo. Zmizol im vzácny papagáj. To bolo 

niečo pre mňa a Quida!  Hneď ráno sme potajomky išli do ZOO. Museli sme sa tváriť nenápadne, aby sme 

prišli veci na koreň. Zrazu sme zbadali uja, ktorý nakladal hovoriacu škatuľu do auta. Quido sa za ním 

rozbehol. Brechal tak hlasno, ţe pribehol vystrašený ošetrovateľ. Ja som utekala pre pomoc. Priviedla som 

policajtov a rodičov. Keď nás ujo uvidel, zľakol sa. Hodil škatuľu na zem a utekal. Quido ho však chytil za 

nohavice a on spadol na zem rovno do blata. Policajti ho chytili.  

 A môj Quido dostal vyznamenanie.      Emmka Mičejová, III. A 



 

 

 najväčšie suchozemské zviera je samec slona afrického? 

 najjednotvárnejšia potrava je príznačná pre koalu, lebo sa ţiví iba eukalyptovými 

listami? 

 najhlučnejšie suchozemské zviera je vrešťan? 

 najvyššie zviera je ţirafa? 

 

 

 

 najväčšie rozpätie krídel má  albatros sťahovavý? 

 najmenší vták je kolibrík  medovec menší? 

 najrýchlejší útok vyvinie na svoju korisť sokol sťahovavý? 

 najväčší vták je pštros? 

 

 najväčší plaz je 

krokodíl morský, 

ktorý dorastá do 

dĺţky 7 metrov? 

 najdlhšie ţijúci plaz je suchozemská korytnačka (môţe sa doţiť aţ 150 rokov)? 

 najväčšia ţaba je ropucha obrovská ? Dobre by sa vynímala na tanieri a celý by  

ho zaplnila. 

 

 najväčší motýľ je okáň vŕbový, ktorého si často mýlia s vtákom? Rozpätie jeho 

krídel je 30 cm. 

 najväčší pavúk je tarantula rodu Theraphosa ( zakryla by celý tanier)? 

 najviac nôh má mnohonôţka? Býva ich aţ 750 ! 

 najväčšia sladkovodná ryba je sumec veľký? 
          

        Pouţitá literatúra - Penelope Arlon: Encyklopédia zvierat             Pripravil Jakub Kertis, III.A 



  
  

  

TTááttoo  ddvvoojjssttrraannaa  ppaattrríí  ddeeťťoomm,,  kkttoorréé  ssaa  zzaappoojjiillii  ddoo  rrôôzznnyycchh  lliitteerráárrnnyycchh  ssúúťťaaţţíí..    
  

ZZaabbuuddnnuuttíí  kkaammaarrááttii  
  

((PPrrááccaa  oocceenneennáá  ččeessttnnýýmm  uuzznnaanníímm  vv  cceelloosslloovveennsskkoomm  kkoollee  ssúúťťaaţţee  PPrreeččoo  mmáámm  rráádd  sslloovveennččiinnuu))    
  

  NNaa  ppoolliiččkkee  vv  ddeettsskkeejj  iizzbbee  jjeeddnnééhhoo  ddiieevvččaattkkaa  bboolloo  ppllnnoo  kknnííhh..  VVţţddyy  vv  ddeeňň  vvýýrrooččiiaa  kknnííhh  ttoo  nniimmii  

ppoorriiaaddnnee  zzaattrriiaasslloo..  TToo  ddiieevvččaattkkoo  vvyybbeerraalloo  ttúú  nnaajjlleeppšš iiuu  aa  nnaajjkkrraajjšš iiuu,,  aabbyy  jjuu  mmoohhlloo  ssvvoojjiimm  ssppoolluuţţiiaakkoomm  

uukkáázzaaťť  aa  nniieeččoo  pprreeččííttaaťť..  

  RRaazz,,  ppoo  ttaakkeejj  hhrrmmaavviiccii,,  oossttaallaa  nnaa  ppoolliiccii  nneeddoottkknnuuttáá  jjeeddnnaa..  OOddrraazzuu  zz  nneejj  jjeeddnnoo  zzaa  ddrruuhhýýmm  vvyysskkooččiillii  

ddvvee  rruuţţoovvéé  bbyyttoossttii..  NNeessmmeelloo  zzaakkrroocchhkkaallii  aa  eeššttee  bboojjaazzlliivveejjšš iiee  ssaa  rroozzhhlliiaaddllii  ookkoolloo  sseebbaa::    

„„NNoo  ttoottoo!!““  oozzvvaalloo  ssaa  pprrvvéé  ssttvvoorreenniiee..    

„„NNoooo  ttoooottoooo!!““  zzooppaakkoovvaalloo  ddrruuhhéé..    

VVeerrnníí  bbrraattiiaa  BBuuddkkááččiikk  aa  DDuubbkkááččiikk  ssaa  nneepprreessttáávvaallii  ččuuddoovvaaťť,,  kkddee  ssaa  ttoo  oocciittllii..  DDuubbkkááččiikk  ttaakkmmeerr  oodd  

ssttrraacchhuu  úúppllnnee  vvyyhhllaaddooll,,  kkeeďď  ssaa  pprreedd  nníímm  vv  zzrrkkaaddllee  oocciittlloo  ttrreettiiee  pprraassiiaattkkoo..  VVzzaall  nnoohhyy  nnaa  pplleecciiaa  aa  hhyybbaajj  vvoonn  

zz  iizzbbyy..  ZZggúúľľaall  ssaa  ddoo  kkuucchhyynnee  rroovvnnoo  pprreedd  cchhllaaddnniiččkkuu..  OOvvoonniiaavvaall,,  ppoošškkrraabbkkáávvaall  jjuu,,  aaţţ  ssaa  mmuu  jjuu  ppooddaarriilloo  

oottvvoorriiťť..  TTuu  ssaa  pprreeľľaakkooll  uuţţ  ttrreettííkkrráátt  ––  oovvaalliill  hhoo  ttaakkýý  cchhllaadd,,  ţţee  hhoo  ppoommaallyy  aajj  hhllaadd  pprreecchhááddzzaall..  NNoo  kkeeďď  ssaa  pprrii  

ňňoomm  zzjjaavviill  bbrraatt  BBuuddkkááččiikk,,  zzaabbuuddooll  nnaa  cchhllaadd  aa  pprreekkuuttaall  cchhllaaddnniiččkkuu  ooddhhoorraa  aaţţ  ddoo  jjeejj  nnaajjttaajjnneejjšš íícchh  úúttrroobb..  TToo  

bboolloo  ddoobbrrôôtt!!  TTaakkéé  eeššttee  ss  bbrraattoomm  BBuuddkkááččiikkoomm  nneekkooššttoovvaallii..  BBuuddkkááččiikk  sskkoorroo  nniičč  nneevviiddeell,,  lleebboo  oobbrroovvsskkéé  

ssllnneeččnnéé  ookkuulliiaarree,,  kkttoorréé  vv  iizzbbee  nnaašš iieell,,  mmuu  vv  ttoomm  bbrráánniillii,,  aallee  kkeeďď  ppooččuull  zznnáámmyy  bbrraattoovv  mmľľaasskkoott,,  hhnneeďď  uuhhááddooll,,  

ččoo  mmáá  rroobbiiťť..  TTrroocchhuu  ťťaaţţšš iiee  ssaa  iimm  vvššeettkkyy  ttiiee  ddoobbrroottyy  rroozzbbaaľľoovvaallii,,  aallee  sspprraattaallii,,  ččoo  ssaa  ddaalloo..  ŢŢee  mmiieeššaallii  ssllaaddkkéé  

jjoogguurrttyy,,  llaahhooddnnéé  kkrréémmyy,,  mmäässoovvéé  ppaassttyy,,  bbaa  aajj  cchhrruummkkaavvúú  mmrrkkvviiččkkuu  ss  ččookkoollááddoovvýýmmii  kkoollááččiikkmmii,,  iimm  bboolloo  jjeeddnnoo,,  

hhllaavvnnee,,  ţţee  ssii  ssvvoojjee  vveeččnnee  vvyyhhllaaddoovvaannéé  bbrruušškkáá  zzaassýýttiillii..  PPrreemmrrzznnuuttíí,,  pprreejjeeddeenníí  aa  ppoorriiaaddnnee  uunnaavveenníí  zzaassppaallii  

vv  pprrííššeerrnnoomm  nneeppoorriiaaddkkuu..    

  AA  ttaakkttoo  iicchh  nnaašš lloo  ddiieevvččaattkkoo,,  kkeeďď  ssaa  vvrrááttiilloo  zzoo  šškkoollyy..  HHnneeďď  mmuu  bboolloo  vvššeettkkoo  jjaassnnéé!!  AAkkoo  mmoohhllaa  

zzaabbuuddnnúúťť  nnaa  ssvvoojjiicchh  kkaammaarrááttoovv??  OOppaattrrnnee  iicchh  vvllooţţiillaa  nnaassppääťť  ddoo  kknniihhyy  aa  zzaaččaallaa  jjuu  ss  cchhuuťťoouu  ččííttaaťť..  

                                      MMaarrttiinnaa  KKrriiššttaannoovváá,,  IIVV..  DD  

PPrrssttoomm  ppoo  ggllóóbbuussee  
(Báseň reprezentovala školu v súťaţi Literárny Keţmarok) 

 

Chcel by som byť spisovateľ.     Pred nami je Afrika. 

Napíšem dnes krátku báseň     Horúce slnko tam pripeká. 

o zázračnom aute bielom,     Schladíme sa v rieke Níl, 

najrýchlejšom v svete celom.     číha na nás krokodíl. 
 

Auto rýchle ako blesk,      Auto je naozaj zázračné. 

precestujem celý svet.      Pozerám na stavby úţasné. 

Nestačím sa čudovať.      Socha slobody sa týči nad morom, 

Nech sa páči! Nasadať!     Eiffelova veţa dvíha sa k oblakom. 
 

Zavriem oči iba chvíľu,      Auto moje rýchle, biele, 

mám pred sebou veľkú Čínu.     ukáţe mi celý svet. 

Prefrčím cez sedem morí,     Na výlete bolo skvele, 

priamo do stepí v Austrálii.     musím sa však vrátiť späť. 
 

Tam kengura s kengurčekom     Páči sa vám moja cesta 

zakývajú nám chvostíkom.     cez neznáme svetové miesta? 

Auto ďalej svetom letí.     Cestovať sa dá na aute, autobuse, 

Pozrite sa, milé deti!      ale aj prstom – po glóbuse. 

                    Jakub Monok, IV. B 



  

KKrraajjiinnaa  úússmmeevvoovv  
  

((PPrrááccaa  oocceenneennáá  vv  lliitteerráárrnnoo--  vvýýttvvaarrnneejj  ssúúťťaaţţii  ššttuuddiijjnnééhhoo  cceennttrraa  BBaassiicc  vv  KKoošš iicciiaacchh))  

 
So svojím doterajším ţivotom som bola celkom spokojná. Aţ raz...  

V ten deň nebolo piatok trinásteho, ani som nevstala z postele ľavou nohou. Napriek tomu som 

hneď ráno poriadne nahnevala mamku a stihla som sa pohádať aj so sestrou. V škole som sa s nikým 

nerozprávala, na otázky pani učiteľky som len odvrkovala. Sedela som nadutá ako balón. Na inak celkom 

normálnu štvrtáčku trochu zvláštne správanie. Hnevalo ma, ţe som to nemohla nijako zmeniť. Bola som 

z toho nešťastná. Po príchode domov som zaspala.  

 Zrazu som mala pred sebou krajinu, v ktorej ľudia nepoznali zlo, hádky, bitky, nenávisť. Naţívali si 

v nej v pokoji a láske. Kaţdý mal kaţdého rád. Stále sa usmievali a nikam sa neponáhľali. V obchode sa 

nakupovalo úsmevmi. Za čokoládu – prosím jeden malý úsmev. Novú hračku dostanete za veľký úprimný 

úsmev. Pri kúpe nového auta pridáte k úsmevu aj zopár pekných slov. Nie je to úţasné? Všade rástli 

stromy a kríky obsypané ruţovými kvetmi v tvare srdiečok. Komu náhodou došla dobrá nálada, vôňa 

ruţových kvetov mu vrátila úsmev. 

 Pohľad na kvitnúce srdiečka ma prebudil. V mojej izbe sa šírila príjemná vôňa. Zabralo to! Znova 

bolo zo mňa veselé a milé dievča. Beţala som za svojimi blízkymi napraviť, čo som pokazila.  

 Páči sa mi, ţe časť môjho sna je splniteľná. Môţeme začať tým, ţe budeme k sebe milší. Ale 

čokoládu si za úsmev kupovať radšej neskúšajte. Stačí, keď pri platení tete pokladníčke k minciam 

pridáte milý úsmev. Určite sa vám vráti.  

          Dianka Demčáková, IV. B 
            

OOcchhrraannáárrkkaa    pprríírrooddyy  
  

((PPrrááccaa  oocceenneennáá  vv  lliitteerráárrnnoo--  vvýýttvvaarrnneejj  ssúúťťaaţţii  ššttuuddiijjnnééhhoo  cceennttrraa  BBaassiicc  vv  KKoošš iicciiaacchh))  

 

V jeden pekný deň som išla vonku, len tak som sa prechádzala a uţívala si teplé slnečné lúče. Zrazu 

som v tráve zbadala kameň v tvare srdca. Bol ako zo zlata. Krásne ţiaril. Chytila som ho do ruky a v tej 

chvíli som sa preniesla do minulosti.  

„Určite to spravil ten kameň,“ pomyslela som si.  

Vôkol bolo veľa krásnych kvetov, zvieratká pokojne pili vodu z potôčika. Vzduch bol čistý a svieţi. 

Keď som sa poobzerala, povedala som si: „Tu je ale krásne! Čo sa s tým všetkým odvtedy stalo? Kam 

všetko zmizlo? Kam zmizol potôčik? Kam sa podeli zvieratká?“ pýtala som sa sama seba, no nevedela som 

na tie otázky odpovedať. A tak som sa rozhodla, ţe to musím zistiť.  

Vtedy prestalo fungovať aj magické čaro kameňa. Zasa som sa ocitla na asfaltovej ceste medzi 

panelákmi nášho sídliska. Aj ten srdiečkový kameň zmizol. Začala som ho hľadať. Našla som ho pri 

odpadkovom koši, vedľa ktorého boli po zemi rozhádzané smeti. Vzala som ho opäť do ruky, no tentoraz sa 

stalo niečo iné. Objavil sa na ňom nápis:  

ZVERIL SOM TI TAJOMSTVO, LEBO VIEM, ŢE UROBÍŠ SPRÁVNU VEC 

A ja som to aj urobila. Zistila som, ţe všetku tú krásu zničili ľudia. A tak som sa rozhodla prírodu 

chrániť a starať sa o ňu. Začala som polievať kvety, zbierala som a triedila odpad. V zime som sa starala 

o vtáčiky, aby mali čo jesť.  

Viem, ţe toho nie je aţ tak veľa, no čo asi tak dokáţe také  deväťročné dievčatko? Ale aj tak! Aj 

tak si môţem povedať: „Teraz je zo mňa OCHRANÁRKA PRÍRODY.“ 

    

             Alexandra Kovaľová, IV. C           
     

Tak čo, deti, páčili sa vám tieto literárne práce? Hovoríte, ţe to dokáţete aj vy?  
Tak sa nebojte a dajte sa do písania. Moţno aj z vás budú malí spisovatelia... 



1 1 1. Malý hlodavec

2 2. Orgán zraku

3 3. Zviera s pichliačmi

4 4. Zelené bobuľovité ovocie

5 5. Skupina živočíchov so šiestimi nohami

6 6. Zviera, ktoré nám dáva vlnu

7 7. Nástroj na šitie

8 8. Krajina, v ktorej žijeme

9 9. Rýchly dopravný prostriedok s dvoma kolesami

10 10. Rieka na hranici s Českou republikou

11 11. Miesto, kde sa stretávajú kresťania

12 12. Dáva nám mlieko

13 13. Vzácna tekutina Miška Krišová, III. B

2 1. Kto je obľúbený priateľ človeka? 1

2. Ako nazývame vodné živočíchy? 2

3. S čím ješ raňajky, obed a večeru? 3

4. Čo je opak zlého? 4

5. Čo je ráno mokré na tráve? 5

6. Čo nám dávajú včely? 6

7. Čo je opak veľkého? 7

Ivanka Vargová, IV. C

3 1 3

4 5

2

7

15

2 6 16 17 6

1 3 7 9 10 11 14

4 8 12 13

5

17

8

11 13 16
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10 12 14 15

 



4 Vyfarbi 

 čiernou

∆ červenou

○ žltou

● tmavozelenou

 svetlozelenou

Evka Šimková, III. A

5 Pospájaj čísla od najmenšieho po najväčšie. Obrázok si vyfarbi. 6 V prešmyčkách nájdi

mláďatká zvierat:

čtikoaam

koairutk

ňajha

ohsúatk

täúolkhbo

äžebri

koltiate

šoainktet

oaákčkt

 
5. Pospájaj čísla od najmenšieho po najväčšie.                                          6. V prešmyčkách doplň mláďatká  

    Obrázok vyfarbi.          zvierat: 

           

 

                      čtikoaam 
                        
          ____________________ 
                      koairutk 
 
                                                                                                 ____________________ 
              ňajha 
 
          ____________________ 
              äžebri 
 
          ____________________ 
             koltiate 
 
          ____________________ 
            šoainktet 
 
             ____________________ 
           oaákčkt 
 
          ____________________ 
             ohsúatk 
 
          ____________________ 
           täúolkhbo 

 



 
Poznáte zvieratká zo známych animovaných rozprávok?  

Najprv sa pokús napísať názvy rozprávok. Potom si obrázky môţeš vyfarbiť. 

           
 

_____________________________________      _________________________________________ 

               
 

 

_______________________________________        _______________________________________ 



 
 

 
 

 

 

 

 

Z našich školských lavíc 
 

☺ Zvieracie rodinky:  kôň, konica, koňatko 

           baran, baranica, baraňatko 

     pes, psica, psičatko 

☺ Mláďatá husi sú húsenice. 

☺ Ryby dýchajú vodnými pľúcami. 

☺ Mačky majú vyťahovacie pazúry a dobre vyvinutý zrak a hluch. 

☺ Psa chováme preto, aby nám stráţil dom a jedol mäso z obeda.  
☺  Jašterice majú odpájací chvostík.  

☺ Po daţdi vychádzajú zo zeme chlisty. 

☺ Lastovičky za letu chytajú hmyz, pijú vodu a sprchujú sa. 

☺ Štádia vývinu motýľa sú jar, leto, jeseň a zima. 
 

Veveričky lúskajú oriešky. V jednom nájdu strieborné, 

v druhom zlaté a v treťom diamantové šaty. Jedna  

z nich sa ozve:                               

,,Ak to bude takto pokračovať, zahynieme od hladu!“ 

 
 Anička pije prvýkrát kyslé mlieko.  

Hovorí mamičke:  

„Mami, tá krava bola asi po záruke!" 
 

Pani učiteľka skúša Janka: „Prečo vyhynuli mamuty?“ 

„Lebo v dobe kamennej ešte neboli spolky  

na ochranu zvierat.“ 

 
 

Slimák sa vezie na korytnačke a kričí: 

„Rýchlejšie, veď ideš pomaly ako 

slimák!“ 

 
 

Prídu dve myši do predajne s televízormi.  

Predavač sa pýta: 

 „Tak čo, milé zákazníčky, čiernobielu alebo 

farebnú?“  

Myši na to: „To je jedno, hlavne, aby mala veľa 

kanálov.“ 
 

„Jano, čo stojí ten pes?“ 

„No, veď ja neviem, prečo si nesadne.“ 

„Ale ja myslím, koľko stojí?“ 

„Jaj ták, nó asi pol hodiny!“ 

Pýta sa slimák s domčekom iného 

slimáka bez domčeka: 

„Prečo sa tak usmievaš?“ 

„Lebo som utiekol z domu.“ 

Pasú sa dve kravy na lúke a vtom sa jedna z nich 

ozve: „Búúúúúú.“ 

Druhá sa otočí a povie: 

 „Práve som to chcela povedať.“ 
 



 
 

 
 

Viete, prečo som si vybral do nášho literárneho okienka 

spisovateľku, novinárku, scenáristku a herečku Natašu Tanskú? Nedávno 

totiţ oslávila okrúhle výročie – 80 rokov. 

Spisovateľka Nataša Tanská sa narodila 30. 12. 1929 v Prahe. 

Študovala Na VŠMU v Bratislave, kde po štúdiách aj pracovala. Bola redaktorkou 

Kultúrneho ţivota, dramaturgičkou na Kolibe. Od roku 1969 ţije v Prahe. Hrala vo 

viacerých filmoch a pracovala v časopise Roháč. Napísala niekoľko pekných kníh pre 

deti: 

 

Počkaj, ešte nehráme, Puf a Muf, Ňuňa je sama doma,  
S dievčiskom sa nehráme, Zajtra ideme do školy, Čo mi povedal semafor, 

Mama, urob iné ticho a  iné. 
 

 

                            

 

 

 

 

Puf a Muf 

 
Ako vyzeráme, to uţ viete. Sme namaľované na obrázku. Puf je ten hrdzavý a ja, 

Muf, som ten čierny. Sme dva celkom pekné kocúry, však? Ale v skutočnosti sme ešte 

krajšie. Včera sme sedeli na okne školy a počuli sme, ako pani učiteľka povedala nášmu 

Miškovi: 

„Dostaneš pätorku, lebo čarbeš ako kocúr!“ 

„Ty čarbeš?“ povedal som Pufovi. 

„Ja nečarbem“ povedal Puf. „Ja viem pekne písať. A ty čarbeš?“ 

„Ani ja nečarbem,“ povedal som. „Aj ja viem pekne písať.“ 

„Mali by sme pani učiteľke niečo napísať,“ povedal Puf. „Aby 

videla, ţe všetky kocúry nečarbú.“ 

„A čo jej napíšeme?“ 

„Napíšeme jej kaţdý deň, čo sme robili, dobre?“ povedal Puf. 

„Dobre,“ povedal som.  

Ak sa chceš zabaviť na príhodách dvoch kocúrikov,  

určite  si knihu Puf a Muf prečítaj! 



 
 
 

Pamätáte sa, keď som vám hovoril, ţe v našej škole sa budeme učiť 

modernejšie a zaujímavejšie? 

Určite uţ dobre viete, ţe sme v tomto školskom roku začal realizovať 

projekt E-learning – škola budúcnosti. Na besede vám členovia projektového 

tímu ukázali, ako budeme pracovať s počítačmi, internetom a e-learningovým portálom, 

ktorý nájdete na stránke našej školy. Kaţdý ţiak uţ má svoje prihlasovacie meno a heslo, 

ktorým môţe vstúpiť do svojej schránky. Tam si budete môcť vypracovať testy a úlohy, 

ktoré vám pošle i vyhodnotí vaša pani učiteľka a nájdete si tam veľa zaujímavých 

materiálov vo virtuálnej kniţnici, ktoré vás pobavia i poučia.  

Veľmi sa teším aj z novej počítačovej učebne. Je veľmi pekná a moderná , vybavená 

novými počítačmi a interaktívnou tabuľou. Aj v III. A triede máme novú interaktívnu 

tabuľu, ktorú budú môcť vyuţívať aj ostatní ţiaci z našej školy.  

Takţe učenie bude pre nás zábavou.    

Na besedách o projekte 

          
V novej počítačovej učebni 



 
 
 
   

 

 

   
 

dog 
der Hund 

cat 
die Katze 

cow 
die Kuh 

bull 
der Bulle 

calf 
das Kalb 

 

 

 

   

goat 
die Ziege 

sheep 
das Schaf 

lamb 
das Lamm 

horse 
das Pferd 

foal 
das Fohlen 

  
  

 

donkey 
der Esel 

pig 
das Schwein 

hen 
die Henne 

cock 
der Hahn 

chick 
das Hühnchen 

   
 

 

goose 
die Gans 

duck 
die Ente 

turkey 
der Truthahn 

pigeon 
die Taube 

rabbit 
der Hase 

 

Zisti, ako znie po anglicky a po nemecky slovo zvieratá. Ak chceš, pomôţem ti tajničkami: 

       7          3 4       

 1 2  4 5 6     1. Koza   1         1. Mačka 

     3           2. Sliepka    2     5   2. Koza 

                 3. Sviňa               3. Kačka 

                 4. Jahňa               4. Kôň 

                5. Ţriebä             5. Sliepka 

          6. Býk                

          7. Kôň               
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           Olívia Demčáková, II. A 

   3. miesto v celoslovenskej súťaţi 

Šimon Hrun, III. A                     Moderná škola                    Emka Škurlová, III.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Romanko Šimovič, I. D                    Miška Krišová, III. B 

 

 

 

Andrejka Slaninová, I. D 

 

 

 

  

             

                     Adamko Hodor, I. D 

                   

                                                                                         

              

          Jurko Škoviera, I. D      Terezka Kovaľová, IV. C 

           

 

 

 

 

 

 

 

   

Riško Sedlák, I. D                      Zuzka Gdovcová, IV. C              Maroš Kocúr, III. A                


