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Milí čitatelia miniKVAPKY! 

 

Nedávno sme vám prezradili, že sme spolu s Osmijankom budovali literárnu záhradu. 

Vydarila sa nám úžasne! Na záver nášho projektu vám ponúkame malý bonbónik – pár 

úprimných slov a viet, prešmyčiek a tajničiek. Poodhalíme vám čaro kníh, ktoré sme 

s Osmijankom prečítali a ktoré nájdete aj vy v našej školskej knižnici. 

Tu je naša vlastná tvorba ! 

 

Čítame s Osmijankom  

Gianni Rodari – Cibuľkove dobrodružstvá 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedna z mojich najobľúbenejších kníh, ktorú som čítala.  

Kniha Cibuľkove dobrodružstvá ma okúzlili ako rozprávka, pritom kniha je dlhá, ako román 

a je zábavná ako karikatúra. Je to príbeh o zeleninovom kráľovstve, kde vládne naduté knieža 

Citrón a zlostný rytier Rajčina. Svojich poddaných trápia, žiadajú platiť dane aj zo vzduchu 

a dažďa. A keď sa to niekomu nepáči – šup s ním do väzenia. Našťastie mladý a statočný 

Cibuľko sa rozhodne tatka i ostatných z väzenia vyslobodiť.   

Ako sa mu to podarí, ako prekabáti detektíva Mistra Mrkvasa a tučného baróna Pomaranča, 

vám prezradí humorný rozprávkový príbeh. 

 

                                                                                             Nela Vaľková II.A 

 



Čítame s Osmijankom  

Mária Ďuríčková – O Jankovi Polienkovi

 

Čítali sme  veľmi peknú knihu O Jankovi Polienkovi.   

V domčeku na brehu potoka žili muž so ženou. Nemali detí a to ich veľmi trápilo . Jedného 

dňa žena vraví mužovi: „Muž môj drahý, vystrúhaj mi,  prosím ťa, z tohto polienka malého 

synčeka, ktorý  by ma potešil.“  

Muž vyhľadal pekné lipové polienko a vystrúhal malého dreveného chlapčeka. Janček Palček  

bol malý chlapček, ktorý vystrájal samé nezbednosti. Hoci boj Janko Polienko neposlušný, 

mamka s ockom ho nesmierne mali radi. V jedno pekné ráno  Janko Polienko vstal a  vybral  

sa do lesa. Ale ako  si tak kráčal, tak sa trošičku stratil. Naspäť cestu nevedel nájsť, tak sa 

poberal ďalej a ďalej do hustého lesa.  

Tak sa Jankovi Polienkovi začalo veľké  a nebezpečné dobrodružstvo. 

                                                                                     Timea Stirančáková  II.A 

 



Čítame s Osmijankom  

Daniela Krolupperová – Stratená škola 

 

Černokňažník Zlobyrád plní deťom ich najtajnejšie priania.  

Ondro bol žiačik, ktorý nemal príliš v láske školu. Chodil do nej už skoro celý rok, ale stále si 

nejako nemohol zvyknúť. Cestou do školy sa Ondro tmolil. Keby ma tak pani učiteľka 

nevyvolala, vravel si v duchu, keď prechádzal parkom. Keby na mňa tak zabudla. Alebo keby 

sa škola jednoducho stratila!  

Keď jedného dňa stretne Zlobydára praje si, aby sa škola stratila. Aj sa tak stalo. Škola sa 

úplne stratila. Potom všetci začali školu hľadať a vyšetrovať, čo sa vlastne stalo. Rodičia, ale 

aj úrad pre mimoriadne záležitosti. Okrem školy sa stratili aj učitelia a školník.  

Začínajú sa diať divné veci a Ondro si praje školu späť. 

                                                                                                   Nikolas Truchan  II.A 

Čítame s Osmijankom 

Dušan Dušek – Pištáčik 

Čítal som peknú knihu. Volá sa Pištáčik.  

Hlavný hrdina je veselý chlapček. Žije v Šaštíne – to je tam, kde si ľudia jeden z druhého radi 

uťahujú a radi sa na tom smejú. Pištáčik je kamarát s vrabcami, so škorcami, stehlíkmi či 

z drozdami, ba aj so zlým vtáčiskom Lojzom. Pištáčik si raz vyrobil krídla. V mydlovej 

bubline doletel až do Kodane. Jeho verný kamarát sa volá pes Čujko. Hrá futbal, je dobrý 

brankár. Jeho kamarát Marcel mu často prekazí plány.  

Nakoniec všetko dobre dopadne.   

                                                                                                              Alex Hric II.A 

 

 

 

 

 

 

 



  Roald Dahl – Minpinkovia 

Túto knihu nám čítala ako prvá naša pani učiteľka na hodine čítania. Knihu som si potom 

požičala domov a prečítala ju úplne celú.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príbeh sa mi veľmi páčil, celý príbeh ožíval aj vďaka krásnym ilustráciám. Hlavným hrdinom 

je malý Billy, ktorý sa vďaka tomu, že nepočúval svoju mamu, dostane do Lesa hriechu. Tu 

začína jeho dobrodružstvo. Billy spoznáva Minpinkov, ktorí sa stávajú jeho priateľmi 

a spoločne porazia zlého Drakodrápa. Minpinkovia sú maličký ako mravce. Zistil, že 

Mimpinkovia bývajú v stromoch, kde sú malé izbičky ako z domčeka pre bábiky. 

Mimpinkom slúžia vtáčiky na premiestňovanie ako nám naše autá. Postupne sa s nimi 

skamarátil. Naučil sa prekonávať strach a spoznal čaro tajomného lesa. Po napínavom zážitku 

v lese sa malý Billy vrátil na krídlach labute domov k svojej mamke. Každý večer za ním 

prišla biela labuť, ktorá ho brala na prekrásne miesta, ktoré doteraz nevidel.  

                                                                                                                 Jaroslava Žigová II.A 

 

 

 

 

 

 



Osmijankove želanie 

 

Pozerá sa Osmijanko zvečera, 

zlatú rybku vyzerá. 

Rybka, rybka ukáž sa, 

rúčky moje tešia sa. 

 
 

Želanie ja jedno mám, 

tíško ti ho pošepkám. 

Nech sa deti dobre majú, 

a moje knihy prečítajú. 

 

                                            Matúš Miškanin II.A 

 

 

Osmijanko 

 

Osmijanko je hrdina, 

zaujímavá je s ním hodina. 

 

Kamarátim sa s ním rád, 

chválil si ho aj môj brat. 

 

Z každej rozprávky ponaučenie vyplýva, 

aj fantázia tu nie je škodlivá. 

 

Rozprávky ja rada mám 

s rodičmi si čítavam. 

 

                                            Nela Vaľková  II.A 

 

 



 

O Osmijankovi 

 

Osmi – Janko ráno vstal, po hlavičke sa pohladkal. Pohladkal sa raz, dva, tri až mu niečo 

napadlo. Napadlo mu všeličo, od učenia, hrania, sadenia. S Osmijankom je vždy zábava, preto 

každého vždy rád má. Jeho nápady a dobrodružstvá každého  nadchnú a pobavia. 

                                                                                                         Patrik Uhrín II. A 

 

Tajnička 

 

1. Ako sa nazývajú slová, ktorými pomenúvame osoby, zvieratá a veci krajšie a jemnejšie? 

2. Ako sa nazýva text, ktorý máva na konci riadkov podobne znejúce slová? 

3. Ako sa volal prvým (krstným) menom Rúfus? 

4. Ako sa nazýva ten, ktorý píše literárne diela?  

5. Aký je názov diela, ktorý napísal Ľudo Ondrejov. Je o krásnom strome, ktorý má strapce 

červených plodov.  

6. Ako sa nazýva človek, ktorý pravidelne číta? 

7. Ako sa nazýva hra so slovami, ktorá skryto pomenúva predmety alebo javy? 

8. Ako sa nazýva dielo, ktoré napísal spisovateľ? 

9. Ako sa nazýval priezviskom slovenský autor, ktorý prvý písal detské rozprávky?  

 

 

 

 



Janko Hraško 

 

Malý chlapček sa tu vzal, 

Janko Hraško sa volal. 

Mamka, ocko radosť mali, 

že takého syna mali. 

Janko Hraško sa ja volám 

a radosť, lásku, rodičom dávam. 

                                                                                          Ariana Kotranová II.A 

 

Osmijanko 

 

Osmijanko, huncút, chlapec veľký, 

Reční deťom rozprávky. 

Do sveta sa vybral 

A rozprávky si hľadal. 

 

Túlal sa on kade – tade, 

Až na samý koniec sveta. 

Keď on zrazu pristál, 

novú krajinu Trilióniu spoznal. 

 

Krajinka to bola pekná, farebná, 

no po chvíli Osmijanka 

čudné čísla chytili. 

 

Dovliekli ho do mesta Numera, 

no on nevie čo to znamená. 

Hlavné mesto sa tak volá, 

kričí naňho niekto zhora. 

 

Pred kráľa ho postavili, 



oči naňho vyvalili. 

Kráľ sa pýta: „ Čo si zač? “ 

Osmijanko, že rozprávač. 

 

Do rozhlasu rozprával, 

pokiaľ plnú kapsu mal. 

No rozprávky sa raz minuli, 

čo mu vôbec nebolo po vôli. 

 

Nahneval sa naňho kráľ, 

že on veru v rozhlase nerozprával. 

A tak ten číslicový pán, 

Osmijanka zaklial, poviem Vám. 

 

Keďže si jak osmička, 

je to pre mňa hračička. 

Odteraz ty budeš o každej veci, 

vždy osem rozprávok mať na pomoci. 

 

  Hana Baranová II.A 

 

 

Nakoniec niečo na pobavenie 

 

ČO TO NA TANIERI CINKÁ? 

CINKÁ, CINKLA PALACINKA. 

OCKO ZASTUPOVAL MAMU, 

PALACINKA ZHORELA MU. 

                                                                                                      Matúš Miškanin II.A 


