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Milí žiaci, učitelia, rodičia a čitatelia!
Práve sa Vám do rúk dostalo ďalšie číslo nášho školského časopisu. Na
jeho stránkach nájdete práce a výtvory žiakov našej školy. Nájdete tu
kresby, maľby, projekty, básne i príbehy. Teraz sa už pohodlne usaďte a
my Vám prajeme pekné čítanie.

Obálka časopisu:

Ovocno – zeleninové dni v prvom ročníku
Dňa 26. 2. 2014 a 28. 2. 2014 mala 1. B a 1. A veľkú ovocno-zeleninovú
slávnosť. Naše triedy sa zmenili na ovocno-zeleninové

kráľovstvo,

v ktorom sa nečakane objavili rozprávkové bytosti s veľkým mrkvovým
nosom, sova s očami sťa hrozno a loďka z banánu sa veselo plavila po
zeleninovom šaláte. Nechýbali ani pestro vyzdobené jabĺčka v sukničke.
Zistili sme, že dokážeme tvoriť nádherné vety s ovocno-zeleninovou
tematikou. Nezabudli sme si utvrdiť, že vitamíny sú našimi kamarátmi.
Preto všetky výrobky nakoniec „zakotvili“ v našich hladných bruškách.

Naše hrady a zámky očami najmenších
1. A

„Obyčajný“ darček
Keď sme sa po Vianociach vrátili opäť do školy, čakalo na nás
prekvapenie. Babka jedného nášho spolužiaka nám pre potešenie
a spomienku každému jednému pripravila malý štrikovaný darček. I keď
bol rozmerom neveľký, jeho hodnota bola nevyčísliteľná. Len si
predstavte, ako ruky 85-ročnej babky s láskou a trpezlivosťou prepletajú
„očko za očkom“.
Darček všetkým vyčaril na tvári radosť a úsmev. Čo teraz? Patrilo by sa
poďakovať. Ale ako? Poslať kvety? Zatelefonovať? Navštíviť ju? Nie, nie,
„naša“ babka býva v Srbsku a to by bolo trošku zložité.

Už to máme! Napíšeme LIST. Veď sme prváci a už dokážeme písať a čítať.
A tak sme sa pustili do práce. V liste sme sa predstavili, napísali sme, akú
školu navštevujeme, ako trávime voľný čas a samozrejme poďakovali sa
za jej šikovné rúčky, ktoré nám pripravovali prekvapenie, za jej láskavé
srdiečko, ktoré si na nás spomenulo, za jej obetavosť. K listu sme priložili
i zopár kresieb a fotografiu našej triedy.
Veríme, že sme dokázali Tomáškovej babke vyčariť úsmev na tvári. 
Veľká vďaka.
1. B trieda
Pane Bože, vďaka Ti, že nám každý deň dávaš novú šancu pokúsiť sa
urobiť druhých šťastnými, dávaš nám šancu byt lepšími a vnímavejšími ku
svojmu okoliu, k svojim blízkym. Vďaka Ti, Pane! 

História a krásy Slovenska
2. A

Medveď
Včera bola nedeľa,
prišiel kamoš odvedľa.
Mal na sebe hnedý plášť –
bol to medveď, nepoznáš?

Zabručal hrubým hlasom:
„Otvor Maťo, veď to ja som.“
Prinášam ti medu džbánok,
natri ho na chleba ráno.
Matej Kaprál 2. B

Deň vody

Ja používam vodu: na pitie, na sprchovanie, na kúpanie... proste na veľa
vecí. Viem, že voda je veľmi dôležitá a bez nej zvieratá, ľudia a rastliny
nežijú, preto sa ju snažím čo najmenej míňať. Najviac ju používam v lete.
Ja si myslím, že človek by mal najviac piť doobeda. Keď vodu nebudeme
piť, zlyhajú obličky. V lete ju treba piť lebo je horúco. Voda je proste
veľmi dôležitá. Niektoré zvieratá ju veľmi potrebujú lebo v nej žijú. Voda
je rozdelená do: riek, oceánov, morí. Voda sa dá použiť/potrebovať aj na
hasenie ohňa. Je veľa spôsobov, ako sa dá použiť voda, ale ja si myslím, že
je najdôležitejšia na pitie. Ľad je zmrznutá voda a býva na severe (najviac)
a v zime je aj tu. Som rád, že je voda na svete. Dá sa použiť aj na
splachovanie.
Danko Staňo 2. B
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Moja obľúbená kniha
Je to o škriatkovi Valentínovi. On sa zaľúbil do krásnej Celestínky. Zlý
čarodejník ju mal tiež veľmi rád a nosil jej krásne dary. Valentín bol z toho
veľmi smutný. Múdry doktor mu poradil, že má ísť hľadať modrého vtáka.
Tak sa ho vydal hľadať. Nakoniec ho našiel. A dal ho Celestínke a bola
svadba a to je koniec.
Miriamka Högerová 2. A

Moja obľúbená kniha je Encyklopédia zvierat. Je to prvá časť. Páči sa mi,
lebo sú tam zaujímavé zvieratá. Sú tam zvieratá všelijakých druhov. Sú tam
zvieratá o ktorých som nevedela aj vedela. Niektoré zvieratá sa mi páčia
a niektoré nepáčia. Tie domáce by som chcela chovať aj doma.
Miška Adamková 2. A

Báseň o mne
Táto báseň bude o mne,

Na skateboarde lietam jak drak,

Tak sa idem tváriť skromne.

na dievča mi vždy padne zrak.

Zvláštne meno dali mi,

Poviete si, že som mimo,

v októbri mám meniny.

teší ma, ja som Heglas Šimo.

Do školy vraj chodiť musím
a len krátke vlasy nosím.

Šimonko Heglas 2. B

Naše „stavby“

Moja mama
Moja mama je veľmi pekná,
na sviatky dostáva žabie lekná.
Z práce taškami je unavená,
prádla má doma po kolená.
Kedy stíha variť, žehliť?
S dobrými deťmi sa modliť?
Máme ju radi pre jej modré oči,
v usilovných prácach vyhráva olympiádu v Sochi.
Keď padnem, má milé slová,
keď neviem, je vystrašená ako sova.

Keď neposlúchnem doma či v škole,
zdvihne prst a doma je vyprášené pole.
Ale nezabúda na úsmev a lásku,
je suprová ako Rapunzel Na vlásku.
3.A – Spoločne sme sa hrali s prídavnými menami

Svet z plastelíny
3. B

Bájky – žiaci 4. A
Chameleón a mucha
Kedysi dávno žili vo veľkom pralese chameleón a mucha ako priatelia.
Jedného letného dňa dostal chameleón strašný hlad. Naokolo nebolo nič
živé, iba mucha. Zavolal na ňu:
„Mucha, poď sa pozrieť, ako pekne mením farbu.“
Mucha najprv nesmelo podišla, ale zrazu chameleón urobil na svojom tele
také krásne farby, že mucha k nemu priam letela. Hlavu mal červenú, nohy
zelené, brucho žlté a chvost fialový.
Kým sa stihla spamätať, chameleón otvoril ústa, vyplazil jazyk a bolo po
muche.
Ponaučenie: Všetko, čo je krásne, nemusí byť aj dobré.
Andrej Duda
Chameleón a žaba sa hádali, kto vie šikovnejšie uloviť muchu. Žaba
vyskočila veľmi vysoko a ulovila muchu lepkavým jazykom.
„Cha – cha, to je nič,“ povedal chameleón. „Ja sa ani nemusím pohnúť
z konára.“
Chameleón sa chvostom zachytil o konár a chcel muchu zjesť. Mucha si ho
ale všimla a rýchlo uletela preč. A tak chameleón hádku prehral.
Poučenie: Nevystatuj sa pred druhými.
Michal Jánošík

Raz si chameleón hľadal obed. Uvidel veľkú muchu a chcel ju zjesť.
Mucha ho chcela prekabátiť a presvedčiť, aby ju zjedol až o dva dni. Tak sa
aj dohodli.
Na druhý deň letela mucha okolo chameleóna, chameleón si ani
nespomenul na dohodu, vystrčil jazyk a muchu zjedol.
Poučenie: Never každému.
Patrik Hodás
Raz sa chameleón a mucha dohodli, že si dajú závod v behu. Ak vyhrá
chameleón, môže muchu zjesť. Ak vyhrá mucha, tak sa chameleón stane jej
poddaným.
Závod odštartovala včela. Hneď na začiatku kola mucha viedla. Chameleón
však nechcel byť otrokom muchy, a tak sa rozhodol, že bude podvádzať.
Rozhodol sa, že muchu počas závodov zje.
Vyplazil svoj dlhý lepkavý jazyk, ale mucha sa uhla a jazyk sa mu prilepil
o strom.
Bol všetkým na posmech.
Poučenie: Podvádzaním nič nedosiahneš.
Martina Hartelová
Jedného slnečného dňa sa chameleón vyhrieval na slnku. Mucha, ktorá
letela okolo, si všimla, ako krásne mení farby. Nedokázala prekonať svoju
zvedavosť a chcela si chameleóna pozrieť zblízka. Prefíkaný chameleón
muchu naschvál prilákal k sebe, aby ju zožral. CHŇAP!
Poučenie: Naučme sa prekonať svoju zvedavosť.
Matúš Slotík

Sliepka a dážďovka
Raz jedna sliepka chytila dážďovku. Dážďovka prosila sliepku, aby ju
nezjedla hneď, aby si ju radšej zakopala do hliny na zimu. V zime, keď
nebude mať čo jesť, si ju vyhrabe a nebude hladná.
Sliepka ju poslúchla a dážďovka utiekla.
Ponaučenie: Never tomu, koho nepoznáš.
Samuel Krcho
Sliepka veľmi vyhladla, preto sa zaradovala, keď našla jednu malú
dážďovku.
Dážďovka sa začala vyhovárať:
„Počkaj ešte do zimy, vtedy budem tučnejšia, viac sa zasýtiš.“
„To sa ti teda podarilo. Zatiaľ čo mne škŕka v bruchu, ty tu táraš
nezmysly!“
Sliepka sa veľmi nahnevala. Dážďovku od hnevu hneď zjedla.
Poučenie: Hladného nakŕmiš jedlom, nie rečami.
Miriam Košútová
Sliepka raz hľadala čosi pod zub. Aj našla. Na zemi uvidela veľkú
dážďovku. Už ju chcela zjesť, ale dážďovka ju prosila, aby ju nezjedla, že
jej ešte pomôže.
Raz si sliepka všimla, že vyschýna jej obľúbený krík. Stretla tú istú
dážďovku a poprosila ju, aby pomohla kríku. Dážďovka prekyprila zem
okolo kríka, dodala mu potrebné živiny a kríček vyzdravel.
Dážďovka so sliepkou ostali navždy dobré kamarátky.
Poučenie: Aj z nepriateľov sa môžu stať dobrí priatelia.
Lucia Skladaná

Balada o rozbitej hračke
Synáčik hračku dostal,
prekvapený z nej ostal.
Hral sa s ňou veľmi rád,
vtom mu ktosi buchol na chrbát.

„Mal som ju tak veľmi rád,
ako sa s ňou budem hrať?“
Je to veľká bieda,
hračka sa opraviť nedá.

Vypadla mu hračka,
chlapec v kúte plačká:
„Čo len budem robiť,
nechcel som ju rozbiť.“

Matúš Kasák 6. A
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Radiátor
(umelecký opis)
Radiátor mám veľmi rád. To teplo, ktoré z neho sála ako zo slnka,
ma zahrieva aj cez tú najkrutejšiu zimu. Kov, ktorý je jeho hlavnou zložkou
je lakovaný snehobielym lakom. Podľa typu radiátora je vytvarovaný do
tak nádherných útvarov, z ktorých sa mi chce plakať. Radiátor má matný
kohútik príjemný na dotyk, ktorým môžem regulovať teplotu ako na peci
alebo na sporáku. Vedú z neho dve rúrky rovnobežné sťa rovnobežky
v geometrii a každá z nich má veľkú účasť na tomto nádhernom zložitom
diele tých najprefíkanejších inžinierov, ktorí sú prešibaní ako líšky.
Jeho rebrá sa vystatujú a navádzajú ľudí, aby si tam vysušili
oblečenie alebo sa len tak opreli a prijímali to príjemné teplo, ktoré z neho
tak odvážne sála do diaľky.
Tento nádherný prístroj poznáme veľmi dobre, aj keď si to
neuvedomujeme. Je všade ako steny, pretože je takmer na každej stene
a jeho teplo zohrieva vzduch v celom dome. Toto skutočné teplo zohrieva
ľudí, uľavuje nádche, ba aj chorí ľudia sú radšej v blízkosti radiátora.

Pokiaľ na radiátor dáme voňavku, teplo ju zohreje a voňavka
rozvonia celý byt, ako keď ruže rozvoniavajú na lúkach a lákajú včely na
peľ. Tak lákajú radiátory ľudí na teplo.
Nielen ľudia ich majú radi. Aj do kosti zmrznutý hmyz ako pavúky
a muchy hľadajú blízkosť radiátora tak, ako ľudia.
Ale ani takto nádherný stroj nie je dokonalý. Keď praskne rúrka,
vodopády vriacej vody stekajú na zem a robia termálne kúpalisko, na ktoré
doplácajú ľudia pod nami.
Aj napriek tomu mám radiátor veľmi rád.
Jakub Krcho, 7. A

Miesto, kde sa rada vraciam
(umelecký opis)
Miesto, kde sa rada vraciam je lúka, ku ktorej ma viažu spomienky už
od detstva.
Cestou na lúku ma vítajú spevy vtákov a radostné šumenie stromov.
Vietor ma hladí po tvári a ja sa ním nechávam viesť. Keď som už skoro na
mieste, počujem potôčik ako žblnkoce. Pred sebou vidím bránu z kríkov
a rôzneho ovocia, ktoré tam rastie. Je také chutné a šťavnaté ako ovocie zo
zakázanej záhrady. Je to neopísateľná chuť.
Bránu mi otvára vietor, ktorý odháňa lístie. Prvý krok je nádherou.
Zhlboka sa nadýchnem, cítim vôňu lístia. Počujem krásnu pieseň, ktorú hrá
lístie vo vzduchu a konáre stromov, ktoré každým nárazom do seba
vydávajú prekrásny zvuk. Rozostriem si deku na zelenú trávu. Ľahnem si
na ňu a cítim vôňu ihličia. Každý dotyk trávy mi pripomína jemnú srsť.
Pozriem sa hore a vidím biele oblaky. Vyzerajú ako stádo oviec, ktoré
ženie vietor. Je ako ich pastier, ktorý ich vedie na zelené pasienky. Po čase
zaspím. Keď sa zobudím všade okolo seba vidím kopčeky hliny od krtkov.
Sú ako vežičky hradu, ktorý je skrytý pod zemou. Zbalím si deku
a vydávam sa na cestu domov.

Slnko začína zapadať. Lúči sa so mnou. Medzi stromami vidím
niekoľko párov očí. Dívajú sa na mňa so zatajeným dychom.
Bránu mi znova otvára vietor, ktorý odháňa lístie. Cestou naspäť je
všetko iné. Nepočujem pieseň. Zelená tráva začína hnednúť. Listy už
nelietajú vo vzduchu. Všetko sa uberá k spánku. Na rozlúčku mi len
slniečko dáva zbohom.
Keď som skoro dole, už nepočujem ani necítim les. Cítim benzín od
áut a hluk, ktorý vydávajú. Ten krásny čarovný les mi dodáva nádej.
Môžem sa hocikedy vrátiť a pocítiť čaro lesa. Som rada, že sa tam môžem
hocikedy vrátiť.
Alžbeta Piovarčiová, 7. A
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