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Mamina 

 

Mamina je láskavá, 

a tieţ je aj chápavá. 

Maminu my radi máme,  

s hocičím jej pomáhame. 

 

Spolu vonku chodíme, 

večer sa vţdy modlíme. 

Je s ňou veľká zábava, 

radosť nám tak rozdáva. 

 

Terezka Lieskovská, 3. A 

 
 

Maminka 

 

Moja maminka ţiari,  

ako hviezda v kočiari. 

Vidím ju rada kaţdý deň,  

lásku si k nej pestujem. 

 

Je to pre mňa anjel stráţny,  

a nik pri nej nie je váţny. 

Chcem ju mať pri sebe 

navţdy, 

ale to by chcel snáď kaţdý. 

 

Tatiana Gavlasová, 3. A 

 
 

Mojej matke 

 

Milujeme našu mamičku, 

z lásky jej dávame kytičku. 

Milujeme ju najviac na svete,  

moţno to ešte stále neviete. 
 
Milá, pekná, všetko zariadi, 
to je dôvod, prečo ju tak máme  radi. 

Pomáha nám s úlohami, varí večeru,  

vţdy a všade môţeme mať v nej 

dôveru. 

 

Aj ona nás veľmi rada má,  

často nám kupuje pestré  pyţamá. 

A nielen pyţamá, ale aj cukríky, 

pelendreky, šaty či koráliky. 

Naša mamička je poklad zlatý,  

čo ona povie, to vţdy platí. 

 

Toto bola báseň pre Teba mamička,  

z lásky Ty prijímaj naše srdiečka.  

Ţiadna chvíľa s tebou nie je zbytočná, 

pretoţe Ty mamka si výnimočná. 

 

Rebeka Štoberová, 3. A 

 

 

 

 



Milí čitatelia! 

Skončila sa jar a prišlo leto. Čoraz teplejšie 

dni a vysvedčenia, ktoré o malú chvíľku dostanete, 

sú predzvesťou toho, ţe školský rok 2018/2019 sa 

blíţi k svojmu záveru. O pár dní opustíte na dva 

mesiace školskú bránu a začnú sa prázdniny, na 

ktoré sa všetci veľmi tešíme. Prostredníctvom 

školského časopisu mám moţnosť prihovoriť sa Vám 

a poďakovať. Starší z vás si určite uvedomujú, ţe 

vychovať dobrého a čestného človeka je v dnešnej dobe ťaţké. Okrem pedagogických 

schopností je potrebný aj osobný príklad, pochopenie a láska. Uvedomme si, ţe práve 

učiteľ je najdôleţitejším činiteľom výchovy. Ako prvým chcem poďakovať práve im –

Vašim učiteľkám a mojim kolegyniam. Verím, ţe za ich prístup a zodpovednú prácu si na 

ne aj počas prázdnin radi spomeniete. Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým 

ţiakom za ich účasť a dosiahnuté úspechy v mnohých súťaţiach. Je ich naozaj veľa. 

Teším sa a som hrdá na to, ţe namáhavá práca učiteľov a ich ţiakov bola nakoniec 

odmenená viacerými úspechmi, o ktorých sme Vás priebeţne informovali 

prostredníctvom našej webovej stránky. Slová vďaky vyslovujem tým, vďaka ktorým máte 

moţnosť listovať a čítať stránky školského časopisu – teda ţiakom a pedagógom, ktorí 

do časopisu prispievajú. Všetkým ţelám mnoho nápadov a verných čitateľov. Verím, ţe 

čas letných prázdnin nám prinesie veľa pekných záţitkov, chvíle oddychu, nových 

kamarátov a s teplými lúčmi slnka načerpáme energiu a dostatok sily do ďalšej práce. 

Ţelám nám príjemné chvíle strávené s rodinou, kamarátmi a nezabudnuteľné letné dni. 

Pekné prázdniny všetkým!  

Mgr. Marianna Dreveňáková 

Milí rodičia! 

Vţdy myslime na to, aké šťastie máme, ţe sme dostali ten dar - deti. Objavila som peknú 

myšlienku, ktorej by sme sa mali drţať pri ich výchove. 

„ Deti sú ako motýle vo vetre... Niektoré môžu vyletieť vyššie, iné lietajú rýchlejšie, no 

každý letí najlepšie ako môže. Každý sa líši od druhého, každý dokáže niečo iné, no 

všetky sú nádherné...“ 

Zdroj: internet     Mgr. B. Gočalová 

 



Ţiaci 2. A písali listy svojim maminkám –„ Vyznanie matke „ 

Milá mamina! 

 Si prekvapená, ţe Ti píšem, ale chcel by som sa Ti poďakovať za to , ţe sa  o mňa tak 

dobré  staráš. Keď som chorý, vţdy ma vyliečiš. Keď potrebujem nejakú pomoc, tak mi 

pomôţeš. Učíš ma spoznávať nové veci a tieţ mi pomáhaš s úlohami. Varíš mi dobré 

obedy. Si na mňa veľmi dobrá, aj keď Ťa niekedy nepočúvam. Mať Teba za maminu je 

môj najväčší dar. Mám Ťa veľmi rád!                                                         Tvoj syn Nikolas                                                          

Milá maminka! 

Chcel by som sa Ti v tomto liste poďakovať za to, ţe som Tvoj. Pomáhaš mi s úlohami, 

staráš sa o mňa. Veľmi mi chutia maškrty čo spolu pečieme. Aj keď Ťa niekedy 

nepočúvam, tak sa dlho nehneváš. Ďakujem za všetko. 

Tvoj milujúci syn Jožko. 

 

 

 

 

 

 

...zisťovali u svojich rodičov, aká bola škola, do ktorej chodili v detstve 

- Môj ocko chodil do školy v Čimhovej. Bola na tom mieste ako dnes. Mala len 

jednu triedu a učilo sa v nej doobeda a poobede. 

- Moja mamina chodila na základnú školu na Medvedzie. Vtedy bola ešte 

osemročná povinná školská dochádzka. 

- Škola rodičov bola pekná, vysoká a ţltej farby. Bolo tam osem tried, veľa 

ţiakov a veľká telocvičňa. 

- Škola bola ako kaţdá iná. Učili sa všetko len z kníh. Nemali interaktívne 

tabule, počítače, internet. 

- Moja mamina sa učila na Obecnom úrade, pretoţe sa škola ešte len stavala. 

Prváci boli v jednej triede s tretiakmi a druháci so štvrtákmi. Mali atramentové 

perá. Nemali informatiku ani angličtinu. Mali malé triedy a malú telocvičňu. 



ešte niečo pre mamičky... 

Mojej matke 

V jedno sychravé ráno, keď sa mi zlomil dáţdnik, ma odviezla do školy mamka. Krátko 

po tom ako odišla sme sa začali hádať so Svetlanou. „Moja mamička je najlepšia!“  „Nie, 

moja!“  „A prečo by mala byť najlepšia tvoja?“, opýtala som sa. „Nuţ,“ premýšľala 

Svetlana. „ Lebo mi kaţdý deň kupuje nové hračky, cukríky,.. a nedáva mi tresty! .. 

A tvoja?“ „Moja je najlepšia preto, lebo mi varí, perie, nakupuje,.. A má ma rada. Ale aj 

tak si váţim na nej najviac jej trpezlivosť. Hocikedy si pomyslím, aké ťaţké to mám, keď 

sa starám o psíka, no aké ťaţké to musí mať mamička, keď sa stará o 4 deti. Na jej 

mieste by som to vzdala.“ „Vieš, keď tak nad tým premýšľam, asi máš pravdu,“ povedala 

Svetlana. „Tvoja mamička je lepšia,“ pripustila. „ Ja mám síce všetko, na čo si len 

pomyslím, ale čo mám z toho, keď prídem domov, a mama aj tak ide do práce? Tvoja je 

s tebou, trávite spolu čas, hrávate sa, rozprávate, zabávate .. Ty máš naozaj najlepšiu 

mamičku na svete.“ 

Rebeka Štoberová 3. A 

 

Správy z prvej triedy 

Rada chodím do školy. Páči sa mi abeceda a zmenila by som tabuľu. Darí sa mi najviac 

matematika. Rada niečo vyrábam a robím si v časopise Vrabček. Darí sa mi v súťaţení  

o Majstra písania.                                                                                                    Vaneska 

Páči sa mi, ako som prišiel do školy a akých mám tu kamarátov. A aj mám rád,  keď sa 

cez veľkú prestávku môţeme hrať na školskom dvore.  Najradšej píšem do písanky.  

                                                                                                                                                Jurko 

Chodím rád do školy. Všetko ma tu baví. Páčilo sa mi, keď sme si chovali motýle. 

Nemám rád výtvarnú. Rád hrám v škole šach  a rád súťaţím, keď staviame z kociek 

stavby.                                                                                                                        Matúš 

Rád sa hrám s Dušanom. Mám rád informatiku, matematiku, druţinu a rád hrám fllorball. 

Nedarí sa mi v písaní a na výtvarnej výchove.                                                            Marko 

V škole som sa naučil veľa uţitočných vecí.  Mám rád matematiku, lebo mi ide a nemám 

rád písanie, lebo mi nejde. Chcel by som dlhšiu matematiku a hodinu šachu  navyše.                 

                                                                                                                                     Dušan                                                 



Najlepšie je v tejto škole. Najviac sa mi darí na telesnej. Najlepší kamarát je Dávid. Som 

rád, ţe vyhral lego za kreslenie do Vrabčeka. Nedarí sa mi matematika. Rád si lúštim vo 

Vrabčekovi.                                                                                                                  Matej 

Rada chodím do školy, lebo tam mám 

kamarátov. Najradšej mám Janku, lebo je 

srandovná. Chcela by som sa dlhšie hrať na 

TEV. Najviac sa mi darí na čítaní. Rada 

píšem na tabuľu a  kreslím suchým pastelom. 

Som šťastná v škole, lebo sme vyhrali prvé 

miesto za výrobu búdiek a aj iné ceny 

v STROME ŢIVOTA.                        Marianka 

Ja mám veľmi rada informatiku a náboţenstvo. Pri modlení sa prihovárame k Bohu. 

Rada čítam, lebo ma to baví. Mám dobré kamarátky, lebo si pomáhame. Najradšej 

pomáham p. učiteľke. Mám dobrý pocit z flauty, lebo hráme ľudové aj moderné piesne. 

Páči sa mi, ţe po víkende si rozprávame  o našich záţitkoch.                                  Ester                                                            

Veľkonočné sviatky prvákov 

Cez sviatky sme mali šesť dní voľna. Kaţdý deň som si mohol  dlho 

pospať. Pozeral som aj veľa rozprávok. Najkrajší deň bol pondelok. 

V pondelok som okúpal dievčatá a zarobil si peniaze. Za peniaze si 

kúpim nové lego.                                                                                   Peťo 

Veľká noc bola super. V nedeľu sme boli  na návštevách. 

V pondelok prišli kúpači. Bolo ich 15 a bola som poriadne mokrá. 

Najlepší kúpač bol ocko.                                                          Alžbetka 

Páčilo sa mi, ako som oblieval dievčatá vodou a šibal korbáčom.Za to som dostal 

vajíčko, peniaze a stuţku na korbáč. Páčilo sa mi ako sme chodili do kostola. A ţe sme 

mali prázdniny a mohol som sa bicyklovať a hrať s chlapcami futbal. Navštívili sme celú 

našu rodinu, ocino hral na harmonike a my sme spievali.       Dávid 

Začalo to ráno. Spala som a tu sa vzali ocino s Vaškom. Obliali ma a ja som sa zobudila. 

Za celý deň som mala sedemnásť kúpačov. Kaţdému som dala vajce. V nedeľu som sa 

bola korčuľovať a v sobotu som bola umývať kostol. Ja som umývala lavice. V utorok 

sme si boli kúpiť skejtbord. V sobotu som bola u kamarátky opekať. Bola som aj na 

tvorivých dielňach a vyrobila som si zajaca, vajíčko a korbáč.   Janka 

 



Nesieme Morenu, v oleji smaţenú... 

 

Ľudová slovesnosť, zvyky a tradície predstavujú vo výchove dieťaťa v 

predškolskom veku jeden zo základných kameňov, na ktorom je budované ďalšie 

systematické pôsobenie výchovy umením k umeniu. V minulosti sa deti zúčastňovali na 

všetkých oblastiach ţivota. Veľa riekaniek, detských ľudových piesní bolo spojených so 

svetom zvierat, s prírodou. Deti intenzívne preţívali všetko, čo sa dialo doma, v dedine, 

v prírode. S príchodom teplých slnečných lúčov aj k nám zavítala jar a my sme si spolu 

s deťmi priblíţili tradičné ukončenie zimy a privítanie jari zvykom vynášania Moreny. Deti 

z veľkej triedy sa naučili tradičné hudobno-pohybové pásmo, ktoré ukázali deťom z malej 

triedy a školákom a spoločne sme sa rozlúčili so zimou a privítali pani Jar.   

                                                                                                                 Mgr. Jana Dudová 

 

 

 

 

 

 

Deň vody 

Rebeka Štoberová sa nám prihovorila vlastnou tvorbou na melódiu „Na Orave dobre“ 

cestou na plavecký výcvik. 

 

/: Na vode je dobre,  

na vode je zdravo. :/ 

/: Ale na vodičke :/ 

hej, detičiek je málo. 

 

/: Detičiek je málo,  

pijú sladkú vodu. :/  

/: Ale pritom :/ 

ej, znečisťujú vodu. 

 

 

Koláče 
 
Bábika mi stále plače,  
zamiesim jej na koláče. 
Jeden s makom, druhý čistý,  
a ten tretí taký istý 
 
Punťo 
 
Chlapci išli na egreše, 
Punťo na nich stále  breše.  
Poohrýzal všetky kosti, 
nevzali ho, tak sa zlostí. 
                         B. Kendralová 



Hurá prázdniny 

Opäť sa končí školský rok. Preţili sme spolu s našimi- vašimi deťmi veľa krásnych, 

nezabudnuteľných chvíľ. Je tu čas, aby sme sa obzreli za seba a zamysleli sa nad tým, 

čo sa nám podarilo urobiť a kde máme ešte rezervy. Hodnotíme seba, deti, čo dosiahli, 

aké sú šikovné...Tie najšikovnejšie nám uţ odchádzajú do „veľkej školy“.      

              

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

Milí predškoláci, prajeme vám veľa šťastných a slnečných dní počas celého leta, 

aby ste načerpali energiu a túţbu po nových poznatkoch a skúsenostiach v škole.  

Veríme, ţe aj vy, milí rodičia, preţijete s vašimi deťmi krásne prázdniny, plné 

nezabudnuteľných okamihov. Vám, aj všetkým mladším deťom MŠ prajeme príjemnú 

dovolenku a dovidenia v septembri.                                                                                                                                                                               

                                                                                                                       učiteľky MŠ  

 

 

 

 



Škola očami štvrtákov 

Ako kaţdý rok, tak aj tento, odchádzajú  štvrtáci. Niekomu budeme chýbať, niekomu 

moţno nie, niekto nás bude navţdy nosiť v srdiečku. Na túto školu ani jeden štvrták 

určite nezabudne. Zaţili sme tu od prvej triedy naozaj veľa – výlety, divadielka, plavecký 

výcvik, školu v prírode a iné. Často sme niečo vyviedli a pani učiteľka bola veľmi trpezlivá 

a mala nás aj tak rada  – stala sa našou druhou mamou. Preto jej patrí jedno veľké 

ďakujeme, a nielen jej ale aj pani riaditeľke a všetkým pani učiteľkám. Nikdy 

nezabudneme, ako rozumne stáli za kaţdým problémom, a ako sa na nás vţdy 

usmievali. Na záver chceme poprosiť o odpustenie za všetko zlé, čo sme vyviedli či 

povedali. Spomínajte, prosíme, na nás len v dobrom.     Vaša 4.A.            P. M. Kubinčáková 

 

 

 

 

Anketa: Na čo budem spomínať po odchode z našej školy? 

Janko: Na super výlety a na mojich kamošov. 

Laura: Ja budem spomínať na pani učiteľky, spoluţiakov. Tieţ na všetko, čo sme 
vyviedli. Je toho naozaj veľmi veľa, na čo budem spomínať – plavecký, výlety, škola 
v prírode, krúţky. 

Klaudia: Keď odídem z tejto školy, bude mi chýbať – plavecký, týţdeň bez stresu, pani 
učiteľky, krúţky, divadielka, výlety, spoluţiaci. 

Števko: Na našu učiteľku, na záhady, ktoré sme so Šimonom riešili, na týţdeň bez 
stresu, plavecký a druţinu.  

Šimon: Spomínať budem hlavne na Števka, výlety, skákanie, školu v prírode. 

Barborka: Ja budem spomínať na našu dobrú učiteľku Kéryovú, na svojich kamarátov: 
Vanesku, Števka a Šimona 

Robko: Na problémy, na spoluţiakov, pani učiteľky, plavecký a na výlety.  

Aďo: Na výlety, blbosti, ktoré sme vyviedli, na pani učiteľky. 

Peťo: Na plavecký, výlety, na triednu, na Jana, na dvor a kamarátov. 

Vaneska: Na pani učiteľku a pani riaditeľku, na deti, na budovu školy. 

Jožko: Na pani učiteľku a pani riaditeľku, na výlety. 



SPOMIENKY NA ŠKOLU V PRÍRODE  

Nina Maniaková, 3.A 

1. DEŇ 

Prišli sme do školy, mamina mi pomohla s taškami a čakali sme na autobus. Keď prišiel, 

vyrazili sme a cestovali 3 a pol hodiny. Mali sme zastávku na pumpe a do školy v prírode 

sme prišli o 11:30. Keď sme prišli, vybalili sme sa a naobedovali. Potom sme mali hry, 

súťaţe a zábavu. Najradšej mám Anaju. 

2.  D E Ň 

V utorok sme vstali, obliekli sa a išli na rozcvičku. Keď sme docvičili, išli sme vykonať 

rannú hygienu a potom na raňajky. Nasledovala jedna vyučovacia hodina a turistika, 

z ktorej keď sme sa vrátili, tak sme sa znova učili. Po 4. hodine sme mali oddych. Šli sme 

na obed a mali sme 40 minútovú prestávku. Od 14:00 do 21:00 sme boli so 

zábavnými animátorkami a šli sme spať.  
3.  D E Ň 

V stredu sme vstali, mali rozcvičku a šli na raňajky. Po raňajkách sme šli na zmrzlinu do 

supermarketu. Keď sme sa vrátili, boli sme unavení a hladní. Po naobedovaní sme sa 

hrali s animátorkami. Bola to zábava! Večer sme sa šli osprchovať a spať. 

4.  D E Ň 

Vo štvrtok sme vstali na rozcvičku. Naučili sme sa celú Zumbu. Po rozcvičke sme sa šli 

prezliecť do iných vecí a na raňajky. Po nich sme išli do jaskyne. Ujo nám povedal, ţe 

tam ţil jaskynný medveď a mal súpera jaskynného leva, ale uţ zahynuli. Videli sme tam 

aj netopiera. Blato po ktorom sme chodili nebolo blato, ale netopierí trus, no aj tak sme 

mali celé tenisky špinavé. Zhasli sme všetky svetlá a videli svetlo a počuli zvuky zvierat 

v jaskyni. Vrátili sme sa s Wexi a s pani učiteľkami do izieb a po obede sme mali oddych. 

Do večera sme boli s animátorkami a nakoniec bola diskotéka s výsledkami súťaţe. 

Červení boli prví, zelení druhí a ţltí tretí. Kaţdý bol šťastný. Šli sme do sprchy a spať. 

5.  D E Ň 

Ráno sme vstali a bola búrka. Obliekli sme sa a balili. Po raňajkách sme oddychovali 

a čakali na autobus, ktorý prišiel o 9:00 hodine. Anaja, Prim a Wexi nás šli odprevadiť aţ 

do autobusu a skoro odcestovali s nami, ale autobus zastavil.  Na zastávke som si 

kúpila sovičku a nanuk. Domov sme prišli o 12:30.                                

 

Marek Šálka, 3.A 

Prvý deň bol super. Rozdeľovali sme sa do zeleného, ţltého a červeného tímu. Som 

v zelenom tíme s Anajou. Prvá súťaţ bola získať symboly, chodiť k trom animátorkám 

a plniť úlohy. Druhá súťaţ bola BANDERA. Hrali sme turnaj: ţltí vs. červení, ţltí vs. 

zelení, zelení vs. červení. Potom sme hrali futbal.  



Druhý deň bol tieţ veľmi dobrý. Začali sme rozcvičkou. Keď sme mali súťaţ s číslami, 

prerušila nás búrka, tak sme hrali MUSIC KVÍZ. Bolo to super, ale bol som smutný, ţe 

tam nebolo Despacito. Potom sme hrali Markety. Ja, Joţko a Joţko sme mali dokopy 

26 700 € a vyhrali sme, pretoţe Peťo s Jankom mali 7 100 €.  

Tretí deň sa začal opäť rozcvičkou, potom raňajkami, pokračovalo učenie, obed a ďalej 

som zabudol. 

Štvrtý deň bol bomba! Úplne, úplne, úplne! Večer bola diskotéka a súťaţe, kde som 

nevyhral. Zelení, vlastne GREEN PAPA boli druhí, BANDA FRAJEROV tretí 

a ČERVENÉ PIERKA boli prvé. Mohli sme byť prví, ale stratili sme tri body. Doobeda 

sme boli v jaskyni.  A v piatok bol odchod. 

 

Nikola Gočalová, 3.A 

1. deň – prišla som do školy , trošku som sa bála. Cestou sme mali polhodinovú 

prestávku. Keď sme prišli do Pruţiny, stratili sme sa, no nakoniec sme našli náš cieľ. 

2. deň – zobudila som sa asi o 6:00. Obliekla som sa, aby som necvičila v pyţame. 

Naučila som sa nový tanec. Bol super! Po ňom sme išli na raňajky a hneď na to sa učiť.  

3. deň – zobudila som sa asi 6 minút pred rozcvičkou. Keď sme docvičili, išli sme na 

nanuky. 

4. deň – zobudila som sa a išla som na rozcvičku. Potom do jaskyne. Sprievodca nám 

ukázal kosti jaskynného medveďa a jaskynného leva. Keď sme vošli do jaskyne, zbadali 

sme dvoch netopierov! Vrátili sme sa na obed a večer bolo vyhodnotenie. 

5. deň – Po raňajkách sme vyrazili domov. Videli sme lane. Boli krásne! 

 

Miriam Dudová, 3.A 

V pondelok o 8:00 sme všetci druháci, tretiaci a štvrtáci stáli pri dverách a čakali na 

autobus. Moja mamina, vlastne všetky maminy nám chceli zakývať, aby sme pri tom 

neboli sami. Ja som myslela, ţe nepríde, ale prišla. Keď sme odchádzali, tak aj ja 

a mamina sme si kývali ako o ţivot. Keď sme boli v Liesku, tak som trošku zaplakala. 

Bolo mi smutno za maminkou. Keď sme išli trochu dlhšie, tak sme si na pumpe urobili 

prestávku. Zjedla som z kaţdého jedno a potom som behala. Potom sme mali ísť do 

autobusu a cestovali sme ďalej. Keď sme prišli, ubytovali sme sa a hrali do večera. Po 

večeri som sa okúpala a išla spať.  

V utorok sme sa zobudili o siedmej, aby sme stihli rozcvičku. Tam sme sa naučili tanec 

zumba. Sluţbu mali červení. Popoludní sme vonku hrali veľmi dobrú hru, ale začalo 



pršať. Presunuli sme sa dovnútra, tam sme hrali MUSIC KVÍZ. Po večeri som sa opäť 

osprchovala. 

V stredu o siedmej opäť budíček, rozcvička, po nej raňajky a vyučovanie. Chvíľu som 

bola na izbe, aţ potom nás zavolali a išli sme na zmrzlinu do COOP Jednoty. Ja som si 

kúpila milkovú zmrzlinu a veľmi sladké hadie cukríky, ktoré sa mi riadne rozsypali po 

nohách, tak som bola celá od cukru. Navyše mi ich zjedli kamaráti, a keď bolo po nich, 

pomohli mi zjesť ďalšie, guľaté cukríky. Po ceste sme stretli malého hada a keď sme sa 

vrátili, hrali sme sa do večera. 

Štvrtý deň sme mali rozcvičku a náš zelený tím mal sluţbu. Naraňajkovali sme sa 

a potom šli do jaskyne. Keď sme išli naspäť, tak som spadla. Do večera, ale nie tak 

celkom do večera, sme hľadali poklad. Potom som sa obliekla do pekného a dávali nám 

diplomy. My sme mali 2. miesto. Potom nasledovala najlepšia diskotéka. 

Ráno som sa zobudila skoro, aby som si zabalila ostatok. Po raňajkách sme sa rozlúčili. 

Bolo mi smutno za Anajou. Škola v prírode sa mi páčila úplne ţe najviac zo všetkého. 

 

 

 

Nikola Palugová, 3.A 

V pondelok sme odchádzali zo školy o 8:00. a prišli sme o 12:00 do Pruţiny. Veľmi sme 

sa tešili. Potom sme sa hrali s animátorkami. Večer sme volali rodičom. V tento deň bolo 

horúco a kuchárky nám pripravili na obed ryţu s mäsom a na večeru špagety s kečupom 

a so syrom.  

V utorok sme mali ráno rozcvičku, učili sme sa a išli na túru. Táni ráno spadla baterka 

a my sme sa zobudili. Na obed sme mali šošovicovú polievku, knedľu s mäsom 

a s paradajkovou šťavou, a potom sme sa začali hrať s animátorkami čísla, ale začalo 

pršať, tak sme sa hrali vnútri. Keď prestalo pršať, tak sme sa hrali Markety. Vyhrali zelení 

a červení. 

V stredu sme išli na zmrzlinu. Večer sme mali hravé hry s vodou a ja som išla pilotovať. 

Musela som opakovať po animátorke a Wexi mi vyliala vodu na stoličku. Bola to zábava. 

Bola som mokrá. 

Vo štvrtok sme išli do jaskyne. V jaskyni boli netopiere a blato. Ujo nám rozprával, ţe sa 

tam bili medveď s levom a vyhrávali na striedačku.  

V piatok sme sa naraňajkovali a išli sme dolu, kde nám Anaja, Prim a Wexi dávali svoje 

autogramy. Potom prišiel autobus a cestovali sme domov. Kaţdý z nás si niečo kúpil, ale 

ja som si kúpila nanuk a cukríky. 



Alţbeta Pajunková, 3.A 

Prišli sme do školy a mamina mi pomohla s batoţinou, lebo som ju mala veľmi ťaţkú. 

Potom sme nastúpili do autobusu. Cesta trvala 3:30. Keď sme docestovali, zoznámili 

sme sa s animátorkami. Na obed sme mali polievku a ryţu s mäsom. Potom sme sa 

hrali. Mali sme rôzne súťaţe a utvorili sme si rodinky. Ja som bola v ţltej rodinke. Večer 

sme sa osprchovali a šli spať.  

Na druhý deň sme sa zobudili a nachystali sme si raňajky. Pred nimi sme mali rozcvičku. 

Na obed sme mali šošovicu, a omáčku s mäsom a knedľou. Po obede sme išli do našich 

izieb a animátorky si nás zobrali o 14:00 hodine. Hrali sme sa hru, kým nezačalo pršať. 

 Potom sme museli ísť dovnútra. Hrali sme sa hru, v ktorej sme museli hádať pesničky. 

Na večeru sme mali pizzu. Veľmi mi chutila. Po večeri sme mali program s animátorkami. 

Čítali sme si poštu a súťaţili v hocijakých disciplínach. Po programe sme sa šli 

osprchovať a spať.  

Tretí deň sa začal rozcvičkou. Po nej sme sa išli umyť a naraňajkovať. Po raňajkách sme 

sa učili s pani učiteľkou, ale iba jednu hodinu, lebo sme išli na nanuk. Hneď potom sme 

šli na obed. Poobede si nás zobrali znovu animátorky. Hrali sme sa super hry. Po nich 

nasledoval večerný program a nakoniec sme šli spať. 

Štvrtý deň sa začal takisto rozcvičkou a raňajkami. Na to sme sa vybrali do jaskyne. Bola 

pekná. Videli sme tam dvoch netopierov. Keď sme sa odtiaľ vrátili, umyli sme si ruky a šli 

na obed. Po obede nasledoval oddych a zábavné hry. Po hrách sme zjedli olovrant 

a neskôr večeru. Nakoniec sme mali diskotéku a večierku.  

 

Zo spomienok štvrtákov 

Nastal deň, kedy sme odchádzali do  školy v prírode. Išli sme pribliţne 3 hodinky. 

Cestovalo sa nám veľmi dobre. Kaţdý jeden sme sa uţ nevedeli dočkať, kedy tam 

prídeme. Keď sme prišli, tak nás privítali 3 animátorky: Prim, Wexy a Anaja. Hneď nás 

ubytovali v krásnom hoteli a rýchlo sme sa vybalili. V utorok sme navštívili nádhernú 

jaskyňu Babirátku, ktorá mala 19 metrov a je stará 300 tisíc rokov. V stredu sme si išli za 

odmenu kúpiť nanuky. Vo  štvrtok nás zase čakala návšteva Dúpnej  jaskyne a potom 

sme sa začali pomaly baliť domov. V piatok sme sa museli rozlúčiť zo školou v prírode 

a vrátiť sa naspäť domov. 

 

 

 



Tento rok sa naša škola rozhodla, ţe pôjdeme na týţdeň do Pruţiny na výlet. 

Cesta do Pruţiny trvala tri hodiny. Cestou sme spievali, spinkali a hrali sa hry. Keď sme 

tam dorazili, vybalili sme sa. Potom nás pani kuchárky privítali s dobrým obedom. Celý 

týţdeň sme sa zabávali s animátorkami a ich programom. Kaţdý deň sme spoznávali 

nové prostredie. Boli sme v Dúpnej 

jaskyni, v ktorej sme videli rôzne 

pozostatky po jaskynných 

ţivočíchoch. Pani učiteľky nás 

veľmi prekvapili nanukmi aj 

dobrou túrou naspäť. Kaţdý večer sme 

sa zasmiali na rôznych vtipoch, 

ktoré nám pripravili animátorky. Volali sa ANAJA, PRIM a WEXY. Kaţdé ráno sme mali 

rozcvičku a popri tom nás učili nové kroky na tanec. My, 4.A, sme našli jaskyňu, ktorá sa 

volala Babirátka. Naspäť nás pani učiteľka Maďarová naučila pískať na púpave. Pani 

riaditeľka sa pozrela na skalu a tam zbadala veveričku. Zbierali sme rôzne rastliny, ktoré 

sme potom pomenovávali. Na konci týţdňa sme mali súťaţ, kto si čo zapamätal. Celkové 

vyhodnotenie bolo nasledovné. 1 miesto získal červený tím, 2. miesto získal zelený tím 

a na 3. mieste skončil ţltý tím.Po vyhodnotení súťaţe sme sa museli rozlúčiť 

s animátorkami. Lúčenie bolo pre nás dojímavé. Zo školy v prírode si odnášame samé 

pekné záţitky.                                                                                                               žiaci  4.A                  

                                  Najkrajšie záţitky druhákov zo školy v prírode  

1. deň – najviac sa mi páčil obed, lebo som bola veľmi hladná 

            - hra „Na koňa a jokera“, pri ktorej sme zbierali loptičky a najrýchlejší  vyhral 

- skupinové hry, naučil som sa tanec, hra „Vírusy“ 

2.deň – rozcvička s hudbou, vychádzka do dediny, hra “Markety“ 

3. deň – boli sme na nanuky, hry „Jazierko“ a  „Vašacia“      

4.deň – návšteva jaskyne  a večer sme mali diskotéku 

5.deň – tešili sme sa na cestu domov a na rodičov.                                                       žiaci  2.A                                                                                                    



ešte niečo na záver... 
Zatúlaný lev Samuraj 

Jedného dňa sa levici Labke narodilo levíča. Dala mu meno Samuraj. Bol jedináčik. Jeho 

rodičia ho stráţili ako oko v hlave. Jedného dňa, keď bol s rodičmi na lúke, vzdialil sa od 

nich a stratil sa. Pomyslel si, ţe sa za nimi vydá po tej istej ceste, ako s nimi na lúku 

prišiel. Ako tak kráčal, stretol veľké slony. Opýtal sa ich: „ Prosím vás, neviete náhodou, 

kde sa nachádza Levie údolie? “ Slony mu odpovedali: „ Nie, nevieme, ale ak chceš, 

môţeš sa pridať k nám a cestovať s nami.“ Samuraj neváhal a hneď skočil jednému zo 

slonov na chrbát. Cestoval s nimi aţ k Vtáčiemu jazeru. „ Tu vás budem musieť opustiť, „ 

povedal Samuraj a zoskočil zo slona na zem. Potom pokračoval krajinou sám. Po istej 

chvíli stretol  stádo bizónov. Opýtal sa ich: „Nevedeli by ste mi povedať, kde nájdem 

Levie údolie?“ Oni sa mu však začali vysmievať. „ A ty nevieš, kde bývaš?“ „Levie údolie 

je na sever,“ povedal jeden z nich. „ Alebo je na juhu?“ začal sa smiať druhý. „ Nie, nie, 

je na východe,“ posmešne tvrdil tretí. Samuraj bol z toho veľmi nešťastný, avšak keď sa 

otočil, jeho smútok ho razom prešiel, pretoţe zbadal svoju mamu a otca. Bol naozaj 

veľmi šťastný, pretoţe uţ pomaly prestal dúfať, ţe svojich rodičov ešte niekedy uvidí.  

Ponaučenie: Nikdy sa v cudzom prostredí nevzďaľuj od svojich blízkych.       B. Kendralová 

 
Hádanky: 

 
Ja som uţ raz taká. 
Pred Tebou nebočím, 
čím lepšie ma kopneš, 
tým vyššie vyskočím. (lopta) 
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   (L. Dudová) 
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Kto sa plazí popri skale, 
 naplaší tam myšky malé,  
naţenie strach kobylke, 
 čo si sedí na byľke? ( had) 
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Želáme vám krásne farebné leto ! 

 

 


