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Čaute, decká!
Je tu pre vás prvé číslo nášho naj-časáku v tomto roku a verím,
že sa vám bude páčiť rovnako ako predtým.
Prečítajte si nás, pobavíte sa a aj sa niečo dobré naučíte.
Simon
1. Redakčná rada, Príhovor, Obsah
2. Imatrikulácia prvákov, Zoo
3. Deň zvierat, iBobor
4. Deň zdravia, Číta celá trieda
5. Deň rodičov a školy, Bibliotéka
6. Mikuláš, Mikulášsky beh
7. Petržalka v pohybe, Vianočné tvorivé dielne
8. O nás
9. 3. A v Bibiane, Halloween
10. Halloweenska výstava tekvíc, Ako sme vyrábali tekvicové príšerky
11. Šarkaniáda, Štvrtáci v Bibiane
12. Mikulášska burza, Naša čarovná záhradka
13. Prečo nechcem byť chalanom/dievčaťom, Malá stonožka Anežka
14. Somárik Rudko v Zoo, Básničky, Vtipné vety na písmeno K
15. Hradné strašidlo, Medveď hnedý
16. Učíme sa na informatickej výchove
17. Zábava
1

Obrázok: ClipArt

Dňa 2.10.2012 sa konala imatrikulácia
prvákov. Boli tam všetci noví prváci.
Ja, Kika, Nela a Lilli sme tancovali vo
vestičkách s písmenkami. Najprv sme sa pýtali, či
vedia povedať, aké písmenko máme na vestičke.
Všetky písmenká poznali. Potom sme im
zatancovali srandovný tanček. Myslím, že boli
spokojní, a že sa im to páčilo. Mne sa to páčilo.
Bolo to celkom vyčerpávajúce, lebo sme v tom
tanci skoro pri všetkom skákali. Aby sme to
poriadne vedeli zatancovať, do obeda sme to cvičili
s pani učiteľkou Uhrinovou. Ešte pred našim
tančekom volali prvákov a všetci dostali malú
taštičku s darčekmi.
Myslím, že všetci boli spokojní.
Danka Lukáčová, 4. A

Foto: Mgr. Ľudovika Vyskočová

A čo na to naši prváci? Prečítajte si:
1. Páčila sa vám imatrikulácia?
Áno, veľmi.

3. Páči sa vám naša škola?
Áno.

2. Aký ste mali pocit, keď ste sa stávali
žiakmi našej školy?
Mal som trému.
Dobrý.

4. Máte dobrý pocit z našej školy?
Áno.
5. Sú naše pani učiteľky dobré?
Áno, všetky.

Na otázky odpovedali: Oskar Hazlinger, 1.A
Ema Mravcová, Rebeka Barátová, 1. B
Angela Mária Srebalová, Filip Smíkal, Tomáš Ivák, 1.C
Rozhovory pripravili: Simon Šinka a Filip Fecko, 4. B

2. 10. 2012 sme išli
autobusom
do
ZOO.
V autobuse sme sa všetci
tlačili ako sardinky v konzerve. Kým sme prišli do ZOO, jednému z nás sa
rozsypali fľaše.
V ZOO sme videli
medvede
hnedé, hrochy,
žirafy, zebry...
Išli sme aj do
Dino Parku a do 3D kina.
Plní zážitkov sme išli do školy. Prišli sme do
triedy, zbalili sa a šli domov, a po ceste sme rodičom
rozprávali, čo sme v zoologickej záhrade videli.
Klára Kubíková, 4.A
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Foto: Mgr. Janka Zelenková

4. 10. sme my, druháci, mali v škole
zaujímavý program venovaný zvieratkám.
Bol to Deň zvierat.
Niektorí spolužiaci si priniesli z domu
zvieratko. My ostatní sme si pripravili projekty.
Dozvedela som sa veľa zaujímavých vecí zo
života zvierat. Naši domáci miláčikova patria medzi najbližších priateľov, čo sa potvrdilo aj
v tento deň.
Adela Gemzická, 2. A
Dňa 6. 10. bol Svetový deň zvierat.
Pri tejto príležitosti moji spolužiaci
z 2. A pripravili
projekty
o svojich
zvieratách.
Na konci tretej hodiny sme
pripravili triedu a zavolali kamarátov
z 2. B. Žiakom z 2. B sme prečítali projekty a tí, čo mali zvieratá, ich ukázali.
Potom sme sa so zvieratkami pohrali
a porozprávali sa o nich. Nakoniec sme
sa s kamarátmi z 2. B rozlúčili.
Tento deň sa mi veľmi páčil.
Simona Koscsová, 2. A

Foto: Mgr. Iveta Uhrinová

V škole sme mali súťaž iBobor.
Nebola to hocijaká súťaž, lebo sme
pracovali na počítačoch. Mali sme 12
úloh a len 30 minút času. Úlohy boli
veľmi zaujímavé.
Na konci sa nám objavilo, koľko
bodov sme získali. Za účasť sme
dostali časopis a cédečko. Táto súťaž
bola super zábavná a už sa teším na
ďalší ročník iBobra.
Simon Šinka, 4. B
V októbri sme mali počítačovú súťaž iBobor. Dialo sa to počas vyučovania.
Keď sme si sadli za počítač, tak sme sa museli najprv prihlásiť a až potom sme mohli
začať súťažiť. Štyri úlohy boli ľahké, štyri stredné, štyri najťažšie. Za odmenu sme dostali
časopis, CD, cukrík a reflexný náramok.
Margarétka Lejová, 3. B
Keď sme mali súťaž iBobor, išli sme do počítačovej miestnosti. Bolo to cez
vyučovanie. Posadali sme si, každý za jeden počítač a riešili sme úlohy. Niektoré boli
ľahké, niektoré ťažké. Každý mal rovnaký čas na riešenie. Za odmenu sme dostali časopis
PC revue, cukrík bonpar a pravítko. Z našej triedy mali najviac bodov Samuel Patrik
Onufer a Michaela Botíková. Bol to príjemný zážitok a teším sa na ďalší.
Veronika Vajglová, 3. B
Foto: Mgr. Ľudovika Vyskočová
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V tento deň mi mama dala do školy jablko, banán a mandarínku. Zobral som si
školskú tašku a išiel som do školy.
V škole sme cez prvú hodinu ochutnávali koláče. Cez druhú hodinu sme si šatkou
zaviazali oči a zistili pomocou chuti o aké ovocie ide. Zanedlho sme sa mohli prihlásiť do
súťaže o vtipoch.
Po vtipoch sme lúštili krížovky a tajničky. A tak pre mňa skončil Deň zdravia.
Patrik Buda, 4. B
V triede sme mali deň zdravia.
Bolo super.
Lavice a stoličky sme mali do
účka, kde sme si všetci posadali.
Mali sme tam ovocný bufet
a naša spolužiačka Nina nám zahrala
na klavíri. Potom sme sa boli pozrieť
na výstavu tekvíc. Hodnotili sme ich
a pani
učiteľka
zavolala
pani
zástupkyňu, aby sa išla pozrieť na
našu oslavu. Keď odchádzala,
poprosili sme ju, aby zavolala pani
riaditeľku.
Povedala,
že
príde
o chvíľku, lebo je na vychádzke
s deťmi. Nakoniec prišla a ponúkla sa
ovocnými koláčikmi. Nina zahrala na klavíri a pani riaditeľka mohla odísť.
Mali sme aj takú hru: zaviazali nám oči šatkou a dali nám do úst ovocie. Mali sme
uhádnuť, čo to je. A takto sme prežili celý deň.
Sabína Lazarčíková, 4. B
Foto: Mgr. Ľudovika Vyskočová
Obrázok: ClipArt

Foto: Mgr. Iveta Uhrinová

V škole sme mali akciu Deň knižníc.
Na tento deň som sa veľmi tešila. Doma som
si pripravila obľúbenú knihu a krátky úryvok
z nej.
Na druhý deň, v stredu, 24. 10., sme
sme šli do školskej knižnice. Všetky deti
z 2. A sme čítali úryvky z kníh, čo sme si
priniesli. Pani učiteľka náš fotografovala.
Potom sme porozprávali o tom, čo sa komu
páčilo. Pani učiteľka nakoniec vybrala víťaza.
Najlepšia z 2. A bola Veronika Halušková.
Zážitky z akcie sme si nakreslili na papier.
Deň sa mi veľmi páčil. Rada by som si
ho zopakovala.
Simona Koscsová, 2. A
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27.10.2012 sa konal na našej škole Európsky deň rodičov a školy.
Celý učiteľský zbor pre nás pripravil veľkú akciu v podobe súťaží a tvorivých dielní.
Mohli sme si vyskúšať rôzne športové aktivity, pozrieť si ako funguje život pod
mikroskopom, starší žiaci nás previedli zaujímavosťami z chémie, lúskali sme orechy,
hádzali gaštany do vedra ...
Najviac sa mi páčilo u pani učiteľky Lampertovej – točenie hula-hop, a veľmi ma
zaujal život pod mikroskopom. Môjmu bratovi a tatovi sa najviac páčilo v telocvični, kam sa
vrátili ešte trikrát.
Ďakujeme aj za odmenu a pohostenie, bolo to výborné!
Klára Kubíková 4.A
Deň rodičov a školy sa mi
veľmi páčil, lebo tam bolo veľa
atrakcií.
V sobotu ráno sme vstali
a išli sme do školy. Keď sme tam
prišli, Deň rodičov a školy sa
mohol začať. Dali nám papier,
na ktorom bolo napísaných
všetkých 18 stanovíšť ako
napríklad
herňa,
hala,
počítačová učebňa, výtvarná
učebňa... Ja s mamou sme boli
na 17-tich z nich. Najdlhšie som
bol v počítačovej učebni. Na
každom stanovišti nám napísali
jedno písmenko, ktoré bolo
súčasťou tajničky.
Keď som mal už tajničku vylúštenú, išli sme do zborovne, kde som dostal odmenu.
Mohol som si vybrať medzi knižkou a ceruzkou s gumou. Vybral som si knižku. S mamou
sme si dali zákusky a čaj a potom sme išli domov. A tak sa skončil Deň rodičov a školy.
Filip Fecko, 4. B
Foto: Mgr. Ľudovika Vyskočová

Foto: Mgr. Janka Zelenková

V jeden piatok, 9.11., sme po druhej
vyučovacej hodine nasadli na autobus a šli sme
do Incheby.
Keď sme boli v budove, rozdelili sme sa do
skupín a o 11:45 sme sa mali stretnúť
na dohodnutom mieste. Každá skupina mala
papierik so zadanými úlohami, ktoré sme počas
prehliadky mali splniť. Napríklad, nájsť najdrahšiu
a najlacnejšiu knihu z troch stánkov alebo spočítať
všetky stánky s knihami.
Keď sme sa vrátili do školy, hneď sme si
vzali tašky a utekali sme povedať zážitky rodičom.
Simon Kostka, 4.A
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Bol štvrtok, 6. 12., a my sme ráno prišli do triedy.
Snažili sme sa, aby deti, ktoré prišli neskôr ako my,
odišli naspäť domov. Nechceli sme sa učiť, ale tento
plán nevyšiel. Všetci sme sa preto dohodli, že si dáme
červené čiapky, schováme sa a prekvapíme
našu pani učiteľku. Skryli sme sa a, našťastie,
tento plán vyšiel.
Potom ale nasledovalo učenie. Začali
sme tradičným „skúmaním“, kto chýba.
Pokračovali sme tajničkami, ktoré pripravili
deti. Väčšinou tam vyšlo: MIKULÁŠ. Alebo
podobne.
Ale nasledovalo aj učenie. Konečne
nastala etická a náboženstvo. Ale pani učiteľka
náboženstva neprišla a my sme boli spojení.
Rozprávali sme sa, keď zrazu sme počuli
buchot a hlas anjela. Začali sme plánovať, kam sa schováme. Keď sa zvuky približovali,
narvali sme sa do kúta a čakali sme. Mikuláš vošiel do triedy. Uvidel iba pani učiteľku.
A zrazu sme vyskočili, a ako aj pani učiteľke, aj jemu sme zakričali: „Veselého Mikuláša!“
Čerti nás zafarbili a Sabína hrala na klavíri. Ostatní spievali. Dostali sme darčeky
a tešili sme sa z nich.
A tak sme v 4. B strávili sviatok sv. Mikuláša.
Sabína Lazarčíková, 4. B
Už bol veru čas, navštívil nás Mikuláš.
Deviataci z našej školy, hneď si masky nasadili.
Mikuláš a čertov dosť, to vám bola veru radosť.
Odmenu sme dostali, keď sme im zaspievali.
Čertíci však nelenili, čiernu farbu na tvár dali.
Tešíme sa nabudúce, keď Mikuláš opäť príde.
Lenka Soósová, 4. A
Foto: webová stránka ZŠ, Dudova 2

Dňa 7.12.2012 sme si išli cez štvrtú
vyučovaciu hodinu trochu zabehať.
Najprv išli prváci, druháci, tretiaci
a potom my, štvrtáci. Bola to veľmi
krátka vzdialenosť. Na chodníku ostali
kúsky ľadu a niektorí sa pri behu na tom
ľade pošmykli, ale nič sa im nestalo.
Keď sme dobehli krátku trasu,
dostali sme omaľovánky s Mikulášom
a lízatká. Myslím, že sa to všetkým
páčilo a že všetci boli spokojní.
Foto: Mgr. Ľudovika Vyskočová
Daniela Lukáčová 4.A
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V piatok, 14.12. 2012, som
bola na Petržalke v pohybe.
V budove bolo veľmi hlučno.
Preteky ma bavili, no vybíjaná mi moc
nešla. Po všetkom sme dostali sladkosti. Bol to najlepší deň v tomto roku. Už ani neviem,
čo ešte povedať. Môžem povedať len to, že to bolo super! 
Gabika Lacová, 4. A
14. 12. sme išli na súťaž
Petržalka
v pohybe.
Išlo
o športovú súťaž. Konala sa
v športovej hale na Prokofievovej
ulici.
Z našej triedy sa zúčastnili:
Andrej Kadlec, Gabika Lacová
a ja.
Súťažné disciplíny boli
vybíjaná, štafetový beh a rôzne
loptové súťaže. Zúčastnili sme
sa všetkých súťaží. Darilo sa
nám vyhrávať, až kým nezačala
vybíjaná, na ktorej družstvo
z jednej školy začalo podvádzať.
Na konci súťaže sme
dostali sladkú odmenu.
Foto: webová stránka ZŠ, Dudova 2
Samuel Milan, 4. A

Blížili sa Vianoce a v škole si pre
nás pripravili tvorivé dielničky. Práve,
keď nám pani učiteľka rozdala
písomky z matematiky, prišli pre nás
dievčatá, aby sme išli na dielničky.
Všetci sme sa potešili. Pani učiteľka
Krajčovičová si pre nás pripravila
rôzne aktivity:
skladanie origami tučniačika,
Mikuláša
z
papiera,
zdobenie
perníkov,
maľovanie
drevených
ozdôb, svietnik z cestovín, stromčeky
z korálok. Každý si mohol vyrobiť
darčeky pod stromček pre svojich
blízkych.
Tvorivé dielne boli super, len
trvali veľmi krátko.
Klára Kubíková 4.A
Foto: Mgr. Ľudovika Vyskočová
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Volám sa Patrik Buda,
veľmi ma baví šport. Rád
plávam, bicyklujem, korčuľujem a aj spoločenský
tanec patrí medzi športy.
Tancujem od siedmich rokov s mojou
sestrou. Tancu venujem
všetok voľný čas, ale stojí
to za to. Na vystúpeniach
stretávam známe a populárne osobnosti.

Volám sa Silvia
Budová a tancujem od
šiestich rokov. Veľmi ma
to baví a tancujem každý
deň. Mám okrem toho
rada
kone
a
rada
maľujem a tvorím.
Pri trénovaní sa
stretávam s trénermi zo
zahraničia. Najviac sa mi
páčilo trénovať so Silviou
Piton, majsterkou sveta.

Naši spolužiaci Silvia (3. B) a Patrik (4. B) získali 1. miesto na Majstrovstvách
Slovenska v spoločenských tancoch. Opýtali sme sa ich na podrobnosti.
1. Kde ste tancovali a ako sa súťaž volala?
Súťaž bola v Trnave a boli to Majstrovstvá Slovenska v štandardných tancoch, a my
sme tancovali kategóriu Junior 1, vek 11 - 13 rokov.
2. Aké ste mali oblečenie?
Oblečenie je podľa súťažného poriadku:
Patrik mal čierne nohavice, vestu, kravatu a bielu košeľu, ja som mala ružovo - biele
dlhé šaty – nemôžu byť lesklé - a doma sme zabudli 1 rukáv s volánom, tak som
tancovala iba s jedným rukávom. 
3. Aké umiestnenie ste získali?
Z 20 párov sme skončili na prvom mieste.
4. Dúfali ste, že získate 1. miesto, keď ste išli na súťaž?
Verili sme, že to môže tak dopadnúť, ale bolo 11 porotcov. Vždy sa rozhoduje až na
súťaži. A každý robí chyby.
5. Aký druh tanca ste tancovali?
Štandardné tance – waltz, tango,
valčík, slowfox, quickstep.
6. Koľko súťažiacich býva na takýchto
súťažiach?
Splniť
podmienky
Majstrovstiev
Slovenska je veľmi náročné a preto sa
tu zídu iba najlepšie páry.
Bolo prihlásených viac párov, ale
prišlo ich 20.
7. Aká súťaž vás čaká najbližšie?
Najbližšie sú Majstrovstvá Slovenska v 10 tancoch a začiatkom marca Majstrovstvá
Slovenska v latinsko-amerických tancoch.
Rozhovor pripravil: Simon Šinka, 4. B
Foto: Silvia a Patrik Budovci
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Dnes sme boli s pani vychovávateľkou v Bibiane. Všetci sme sa tam tešili. Keď sme
tam už konečne dorazili, poobzerali sme si celú výstavu.
Potom sme šli do dielne, kde sme si v skupinkách mohli vytvoriť animovaný film. Ja
som si vybrala príbeh s plastelínou. Robili sme zimu. Vymodelovali sme si Mikuláša, kapra
na stole, sneh, snehuliaka, čerta, anjela a ja som urobila škriatka na saniach. Niekto
vyrobil aj vianočný stromček, srnku
s korytom a medveďa. A najlepšie
bolo, že každý mal darček, dokonca
aj čert. Ale nebolo to také ľahké, preto
nám pomohol ujo. Stálo nás to veľa
námahy, ale keď to bolo hotové, bol
z toho animovaný film.
Druhá skupina robila príbeh
o drakovi a krásnom hrade. Aj im
musela pomôcť teta. Mali to také
krásne ako my.
Nikomu sa odtiaľ nechcelo
odísť. Radi sa tam vrátime aj
nabudúce.
Viki Mocková, 3. A
Foto: Simona Kratochvílová, 5. B

V utorok sme mali Halloween. Bolo to
super.
Hneď prvú hodinu sme si čítali domácu
úlohu a keď sme ju dočítali, tak sme sa
prezliekli a išli sme do vstupnej haly. Tam sme
sa rozdelili do skupín podľa masiek – ježibaby,
kostry, upíry. Každá skupina dostala nejakú úlohu
– ježibaby mali vymyslieť hádanku, kostry a upíry
mali dať ostatným príklad.
Keď všetci odpovedali, tancovali sme
a potom sme šli do triedy.
Karolína Slobodová, 4. B
Foto: Mgr. Ľudovika Vyskočová
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Deti v školskom klube urobili peknú výstavu tekvíc. Každá
tekvica dostala svoje číslo a deti, rodičia aj pani
vychovávateľky s pani učiteľkami vyberali tú, ktorá sa im
najviac páči. Najviac hlasov získala tekvica Dianky
Vavrovičovej z 1. B. Náš redaktor s ňou urobil rozhovor:

1. Ako sa volá tvoj výtvor?
HALOWEEN.
2. Koho to bol nápad vytvoriť práve toto?
Maminy a môj.
3. Pomáhal Ti niekto a kto?
Áno, mamina.
4. Bolo to ťažké vyrobiť?
Nie.
5. Potešila ťa výhra ?
Áno.

Výtvor Dianky Vavrovičovej

Rozhovor pripravil Radovan Bánoczký, 4. B
Foto: Mgr. Ľudovika Vyskočová

Trojoký ufón
Trojokého ufóna som spravila z veľkej tekvice. Ďalej som použila petržlen, červenú
papriku a zelenú papriku. Aby sme doňho mohli dať sviečku, vyrezali sme horný úchytok
do tvaru trojuholníkov. Jeho nos vyzeral smiešne.
Viki Mocková, 3. A

Tekvicový medvedík
Na tekvicového medvedíka sme potrebovali 3
stredne veľké a 7 malých ozdobných tekvíc, drevené
špajdle a ostré vyrezávatko.
Najväčšiu tekvicu sme použili na bruško. Vydlabali
sme z nej dužinu. Na vrch sme položili menšiu tekvicu.
Na oči, nos a uši nám poslúžili mini tekvičky, ktoré sme
pripevnili pomocou špajdlí. Nohy a ruky sme urobili
s podlhovastých tekvíc.
Každý medveď má rád med, aj môj. Na súdok
s medom sme použili stredne veľkú tekvicu. Odrezali
sme vrch, vydlabali vnútro a môj ocko do nej vyrezal
nápis MED.
Nelka Jánošová, 3. A
Foto: Mgr. Ľudovika Vyskočová
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30.
októbra
sme mali v školskom klube
detí šarkaniádu. Šarkany boli farebné.
Niektoré lietali do výšky, niektoré lietali aj
nízko. Boli tam malé aj veľké šarkany.
Niekoľko z nich sme vyrábali sami. Mali všetky
farby dúhy.
Mária Vandová, 2. B
Foto: Judita Levická

11. 12. sme išli do Bibiany. Bolo tam super. Piekli sme perníky, ale sklamalo ma, že
neboli na jedenie. Zato sme zistili, ako sa robia sviečky. Robili sme aj hviezdičky. Boli
drevené a na ne sme si kreslili. Bolo to tam pekné.
Lara Tublerová, 4. B
Cesta do Bibiany bola zaujímavá. Robili sme si
gule zo snehu. Keď sme dorazili na miesto, tešili sme
sa.
Vyrábali sme koláče, ale zistili sme, že sú to
nejedlé perníky. Potom sme zdobili sáčky na veci,
ktoré sme si vyrobili. Vyzdobili sme aj sviečky
a drevené hviezdy. Cestou domov sme videli aj veľmi
pekne vyzdobenú Bratislavu. Z jednej lampy na druhú
viseli svietiace ozdoby.
Zažili sme výlet plný darčekov a zážitkov.
Niektorí z nás sa rozhodli dať niečo aj na Vianoce pod
stromček.
Sabína Lazarčíkova, 4. B

V Bibiane bolo veľmi dobre.
Škoda, že sa tie perníky nedali jesť.
Ale inak to tam bolo veľmi pekné.
Ukázali nám, ako sa vyrábajú
sviečky a vyfarbovali sme drevené
hviezdy. Takže tam bolo veľmi dobre.
Victória Beňová, 4. B
Foto: Božena Kmeťová
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Naše
super
pani
vychovávateľky nám vymysleli
Mikulášsku výmennú burzu. Konala
sa vo vestibule. Všetky deti si
priniesli hračky, ktoré vymieňali za
iné. Bolo to super.
Všade som počul ako sa
dvaja medzi sebou hádajú, kto má
krajšiu hračku. Bol tam trocha
chaos, ale vôbec som nebol
prekvapený, lebo všetci sme blázni
do hračiek.
Táto Mikulášska burza bola
prospešná, pretože staré hračky
neskončili v koši, ale v rukách detí,
ktoré sa s nimi ešte budú hrať.
Foto: Mgr. Ľudovika Vyskočová
Simon Šinka, 4. B

Raz v našej záhradke napadol biely sneh. Naše stromy mrzli, kvetinky boli zakryté
snehom. Tak sa stalo, že časť kučeravej vŕby spadla. Keď sme to zistili, boli sme veľmi
prekvapení. Preto sa zlomila, lebo bola poľadovica.
Išli sme do záhradky, aby sme našu krásnu vŕbu zachránili. Vystrihli sme vŕbové
konáriky a doniesli ich do
herne.
Keď som šla domov, tak
som si tri konáriky zobrala.
Každé ráno som sa pozerala, či
mi na nich nerastú listy alebo
korene.
Keď prešiel týždeň, začalo
rásť lístie. Bola som rada. Išla
som do školy a povedala som
to
pani
vychovávateľke.
Potešila sa, lebo už aj v herni
začali rásť na konárikoch listy.
Teraz už len čakám, kedy
začnú rásť korene.
Michaela Botíková, 3. B
Foto: webová stránka ZŠ, Dudova 2
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Nikdy nechcem byť chalanom! Je to strašné: krátke vlasy,
zaujíma ich iba batman, sú neslušní. A musia dať babám
prednosť!
V obchode som videla napísanú jednu vetu: Dievčatá si
robia čo chcú a chalani sa to učia celý život akceptovať.
Neviem si vôbec predstaviť, že by som bola chalanom!!!
Baby sú baby a chalani sú chalani.
PS: Ale ak by chalani chceli byť baby, tak nech si minimálne
tri roky nechajú rásť vlasy!!!
Sabína Lazarčíková, 4. B

Keby som bol dievča, tak by som nemohol byť slávnym
generálom ako Milan Rastislav Štefánik. Alebo pilot, kuchár,
vojak, obchodník a policajt.
Dievčatá sú slabé, milujúce, romantické a hracie. Chlap je
silný, bojový, kasínový a suprový, je aj super policajt a bohatý
obchodník. Môže byť starosta a prezident a kráľ a cisár.
Dievčatá sú málokde, ale chalani sú všade. A to nechcem
spomenúť film Rambo, tam bol super chlap.
Dievčenské filmy sú o romantike, muckaní a o mužoch
a ženách, ktorí sú spolu sami. Lenže chlapi majú radi bojové filmy!
Dalibor Banga, 4. B
Foto: ClipArt

Jedného krásneho dňa, cez prázdniny, sa
malá stonožka Anežka
rozhodla, že by
chcela mať krásne topánočky. Tak išla
do obchodu, ale nič pekné nenašla. Rozhodla
sa, že pôjde do iných štátov a všade si kúpi
jeden pár topánok. V Číne si kúpila číňanky,
v Rusku kozačky, v Amerike kovbojské čižmy,
na severnom póle snehule, v Holandsku
dreváky, v Anglicku lodičky. Z Mexika si
priniesla dokonca aj sombrero.
Už jej chýbal iba jeden pár topánok. No žiadne sa jej nepáčili, tak prišla späť domov,
na Slovensko. Po ceste stretla majstra obuvníka a zapáčili sa jej krásne krpce. Neváhala,
a už aj si ich obula.
Anežka bola najkrajšie obutá a najspokojnejšia stonožka na svete.
Elizabeth Bugyiová, 4. B
Obrázok: ClipArt
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V ZOO býva jeden veľmi pekný
somárik – Rudko. Má tam veľa kamarátov.
Jedného dňa sa somárik Rudko
zobudil a nevedel rozprávať. Sám sa
čudoval, prečo to tak je a tak bol celý deň
ticho.
Jeho sused, kôň, si to všimol
a povedal
to
ďalšiemu
susedovi,
medvedíkovi čistotnému, ten to povedal
ďalšiemu susedovi, až sa to na druhý deň
dozvedel zverolekár. Ale to už mal Rudko

bolesti v hrdle a teplotu. Zverolekár
skonštatoval chorobu. Nasadil somárikovi
lieky.
O pár dní bol somárik zdravý a bol
rád, že má takých dobrých susedov
a kamarátov. Poďakoval sa a potom sa
hrali spolu naháňačku.
Sandra Markovičová, 4. B

Lastovičky odleteli,
už napadol sneh.
Žiadna chyba, sneh je biely,
všade radosť, smiech.

Vianoce sú, keď sme spolu,
keď rodina sadá k stolu.
Mama, ocko, detičky,
dedkovia aj babičky.

Za oknom sa chumelí,
snehu až po uši,
všetci chodia pomaly,
lebo sa to sluší.

Keď ma mama zababuší,
nemám oči, nemám uši,
len čarovný zvonček v duši.

Vianoce sú od Ježiška,
dal nám lásku do balíčka.
Bolo jej tam dosť.
Dostal každý,
rozdelil ju raz a navždy.

Snehuliacka rodina,
dvojmetrová lavína,
záchranári v akcii,
vlci, vtáci, deti i.
Stopy snehom zaviate,
autá, vlaky prekliate...

Na Štedrý deň počkám,
potom poviem očkám,
nech sa tešia vločkám.

Medzi ľudí, kvietočky,
zvieratká aj včeličky.
Kúsok lásky zo srdiečka
ukry aj ty do balíčka.

Lanovka sa krúti
a dolu sa rúti,
sprievodca sa ľaká,
k zemi padá straka.

Milo Šmíd, 4. B
Žiaci 3. A

Kameraman kameruje krásnu kučeravú
kráľovnú, ktorá kraľuje kráľovstvu.
Timea Pohaničová 2.A

Kôň kopol kamaráta Karola, keď kráčal
krajinou.
Peter Ďurčo 2.A

Krásna klaviristka Kristína kreslila klavír.
Katka kúpila károvanú kravatu. Kuriatko
kotkodákalo kvôli kocúrovi, ktorý kosil
kopec.

Kohút kikiríka v kuríne. Kamarátka Klára
krúti krásnou kabelkou.
Rebecca Palaščáková 2.A
Kráľ kúpil
kvetov.

Simonka Koscová 2.A
Obrázky: ClipArt

kráľovnej

kyticu

krátkych

Jakub Práznovský 2.A
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Moje strašidlo sa volá Vystrašajko.
Vystraší každého v tmavej pivnici i v komnatách
hradu. Má dlhú tvár, čierne obočie a veľké blikajúce oči. Vydáva
strašidelné zvuky: „Húúúú!“
Ak ho niekde stretnete, nebojte sa ho, neublíži vám.
Kristián Turkovič, 2. A
Bol raz jeden hrad, v ktorom bývalo malé
strašidielko. Smutne chodilo po hrade, lebo nemalo
žiadneho kamaráta. Strašidielko bolo také smutné,
že sa mu ani strašiť nechcelo.
Ale raz sa k hradu zatúlal malý chlapec.
Strašidielko sa tak potešilo, že začalo skákať, mávať
a volať. Chlapec sa zľakol a rozbehol sa preč.
Nakoniec sa však skamarátili a strašidielko už viac
nebolo smutné.
Veronika Tvoríková, 2. A
Jednej uzimenej noci visela na šnúre zabudnutá nočná košeľa. Bola jej zima, tak sa
rozhodla, že sa pôjde prebehnúť. Skákala ako klokan. Ako tak skákala, išiel okolo pán,
ktorý sa jej zľakol. Zakričal: „Pomoc! Duch!“ a utekal sa schovať. Nočnej košeli sa to
zapáčilo, tak sa presťahovala do zrúcaniny a tam robila hradné strašidlo.
Rebeka Palaščáková, 2. A
Okrasou zoologických záhrad ale
aj našich Tatier je bezpochyby
Medveď hnedý.
V zoologickej záhrade za plotom
je pre nás neuveriteľne krásny a milý, ale vo voľnej prírode je pre človeka hladný
medveď hotová pohroma. Patrí totiž k najväčším dravcom Európy, dorastá do výšky 2,5
metra a vie sa vykŕmiť na úctyhodných 300 kg. Má hustý, huňatý kožúšok. Na labkách
majú 5 prstov s dlhými zahnutými pazúrikmi. Často sa stavajú na zadné nohy a vtedy sa
ukáže ich pravá veľkosť. Oči a uši majú malé, v hustej srsti skoro neviditeľné.
Medvede sú veľmi šikovné, vedia dobre
plávať, behať a šplhať sa.
Sú to všežravce a zloženie potravy sa mení
podľa ročného obdobia. Väčšinou si pochutnávajú
na plodoch lesa, korienkoch, rybách a samozrejme
nikdy nepohrdnú sladkým medíkom.
Na jeseň si pripravujú medvede svoje brlôžky,
aby sa na zimu uložili na zimný spánok. Počas
zimného spánku sa v teplom brlohu rodia 2 – 3
slepé, 25-centimetrové mláďatá, ktoré matka
zohrieva a kŕmi ich výživným mliečkom. Po
6 týždňoch začínajú vidieť.
V 4 mesiacoch už hravo šantia a objavujú svet
okolo seba.
Život medveďov je neuveriteľne zaujímavý a
je toho ešte veľa, čo o nich nevieme.
Pripravila: Ema Panáčková, 4. B z knihy Potulky svetom zvierat
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Obrázky: ClipArt

Obrázky nakreslili žiaci 2. B:

Viktória Zábrodská, Timea Sedláková

Adam Caban

Linda Ondrišáková
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Obrázky kvetov: ClipArt

1

1. Výmena názorov, rozhovor
2

2. Množné číslo podstatných mien

3

3. Čím označujeme priamu reč?
4

4. Tretí pád podstatných mien

5

5. 12 mesiacov
6. Slovné druhy delíme na ohybné
a...

6
7

7. Znova, zasa (inak)

8

8. Podstatné mená delíme na
všeobecné a...

9

9. Čo je matkou múdrosti?
10. Slovný druh, ktorý môže
nahradiť podstatné mená
11. Pani učiteľka číta text, ktorý my
píšeme

10
11

12

12. Rozhovor po anglicky
Vytvorila: Sabína Lazarčíková, 4. B

Omaľovánka

Vytvorila: Nikola Zádoriová, 4. B
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