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Kalendár  
podujatí

Ahojte v septembri!

MÁJ

JÚN

JÚL

August

Ekodeň 

Sásovský trojboj 

Vybíjaná

Lukostreľba 

Malý futbal 

Branný viacboj 

MAKS

Deň matiek

Škola v prírode

Medzinárodný deň rodiny  

Svetový deň bez tabaku

Prevencia proti požiarom

Prezentácie ročníkových prác

Baťov systém

MDD
Turíčne stavanie mája

Otvorenie pocitového chodníka

Blší trh

Ďumbiersky čitárik

Noc v škole

Účelové cvičenie v prírode

Hry v prírode

Školské výlety

Odznak všestrannosti



Prezentácie 
ročníkových prác 

jún 2017



Otvorenie pocitového chodníka
V júni sme slávnostne 

otvorili pocitový chodník v 

areáli školy.

Pocity z rôznych materiálov 

si vyskúšali malí aj veľkí.

...pohoda...

...prekvapenie...

...radosť...



Bzdocháčovci a olympijské hry 
2. časť

Kristína SOVÁKOVÁ, 6. B

    „Tááák a máme tu krásny slnečný deň plný vyšportovaných a veselých zvieratiek!“ skričal 

šušľavým hlasom pán Kaporiak, hlavný komentátor stretnutia. Jeho pomocníčky lienky začali 

usporiadávať dvojice, ktoré budú medzi sebou súťažiť. Kvakovci budú s Mravčiakmi, Žabkovci 

budú s Roháčovcami a Bzdchocháčovci budú s Hopsanovcami. Tatko Ferninand sa naštval ako 

nikdy predtým až išiel vybuchnúť ako bomba. Pokojní Hopsanovci tiež začali zúriť a obidvaja sa 

išli opýtať lienok, či sa dvojice nedajú vymeniť. No bohužiaľ, dlhoroční rivali sa museli 

vysporiadať  s osudom. Prvá súťažila babka Bzdocháčová s babkou Hopsanovou v pletení šálov. 

Sadli si do krásnych farebných kresiel, vzali do ruky klbká a štart. Plietli ako im ruky stačili. 

Náskok mala babka Bzdocháčová. Všetci videli, že ide na plný plyn. Druhej babke sa už triasli 

ruky, nevládala. A v posledných sekundách jej vypadla protéza z úst rovno na ihlice, zaťažilo jej 

to ruky a šálik, ktorý stihla upliesť jej vypadol z rúk a tak jednoznačne vyhrala babka 

Bzdocháčová. 

    Súťaž sa premiestnila do najbližšieho supermarketu. Pán Kaporiak, komentátor, pôjde do 

Kauflandu bezpečne v nádobe s vodou značky Kaufland. Súťažiť budú Bronislava a Gertrúda v 

skákaní ľuďom po hlavách. Na povel si vstali na pultík so šunkami. Kaporiak ich odštartoval. 

„Skok, skok, skok“ Broňa nebola vo svojej koži. Išlo jej to pomaly. Gertrúda mala pred ňou 

poriadny náskok. Broňa sa ale nevzdala, zabrala, ale práve v tom sa pošmykla na mastnej hlave 

deväťdesiateho pána v šóre. „Hurá, áno!“ vrieskala Gertrúda. Zráňaná Broňa išla ku svojej 

rodinke. „Prehrávame, ale len o jeden bod! Neboj sa Fernand!“ utešovala ho Broňa . Majstrovská 

kadernícka dvojica Bzdocháčovcov išla súťažiť proti Markusovi a Frantesii Hopsanovými. 

    „A teraz najočakávanejší súťažiaci! Frantesia a Markus proti majstrovckým kaderníkom, 

Bzdocháčovým! Strihať budú naše veľmi známe dvojičky Lumeka a Tuleka Ježkových. Naživo z 

olympijskych hier sa vám hlási Váš pán Kaporiak. TRI, DVA, JEDNA, ŠTART!“ Hopsanovci si 

vybrali ľahšiu cestu. Ježka strihajú „na ježka“. Bzdocháčovci idú na to ťažšie. Vybrali si štýl 

„Eiffelovka“ . Strihajú rýchlosťou svetla. Ale čo nevidíme! Markus si pichol do prsta ježkovým 

pichliačom! A naši záchranári včeliari ho ihneď odniesli na jednotku intenzívnej starostlivosti.  A 

preto majú náskok Bzdocháčovci. A čo sme čakali, pravdaže zvíťazili. Krásna Eiffelovka sa obom 

podarila. Frantensia sa rozčuluje. „Podvádzali, mali tajný šampón , určite živicu z borovice. 

Nie je to možné vždy vyhrávame my, nie tie bzdochy.“ „No čo už mali len náskok nič iné teraz im 

to naše dve dietky natrú“ odpovedal Markus.   



Škola v prírode 

V škole v prírode bolo dobre. 

Po celý týždeň hrialo príjemné teplé slniečko. 

No hneď prvý deň sa stal úraz. 

Čo sa stalo, to sa stalo a deň išiel ďalej. Poobede sme sa 

zoznámili s pánmi animátormi. Bola to sranda, hlavne keď nám 

oznámili, že bude diskotéka. 

Dni ubehli celkom  rýchlo. No každý deň som sa tešila viac a viac 

domov. Prišiel ten deň, kedy sme mali ísť domov. A tak mi už aj 

prišlo smutno, že musíme odísť. Nastúpili sme do autobusu . 

Nakoniec sme prišli šťastní domov. A zazvonil zvonček a príbehu 

je konček. 

Zoja Slezáková 3.B 



Vlastná tvorba 

našich najmenších

SLNEČNÁ SÚSTAVA 
 

Slnko je hviezda, okolo ktorej sa všetko točí. 

Zem sa okolo Slnka za 365 dní otočí. 

Merkúr, Venuša, Zem, Mars sú kamenné planéty, 

súčasťou slnečnej planéty sú aj kométy. 

Jupiter, Saturn, Urán, Neptún sú plynné obry, 

náš Mesiac keď svieti je bledomodrý. 

Medzi Marsom a Jupiterom sa nachádzajú asteroidy, 

súčasťou slnečnej rodiny sú: Kuiperov pás, Ortov oblak aj meteoridy. 

Vivien Kubacká, 1.A 

KARATE 
Karate je super vec, 

má ho rád každý športovec. 

Karate som robil aj ja, 
cvičiť ho je zábava. 

Majstrom karate Funakoši je, 

vo veľkom Japonsku žije. 
Michal Bobok, 1.A 

MAREK HAMŠÍK 
 

Futbalista on je dobrý, 

dáva parádne góly. 

Futbal ten má rád, 

stále ho chce hrať. 
Od troch rokov hráva futbal, 

najradšej by góly dával. 

Boris Chlebana, 1.A 



HODINY 

Každý deň tikáme, 

my ti čas meriame. 

Slnečné hodiny tieň naháňa, 

Slnko, čo na nás svieti, ich poháňa. 

Vodné hodiny nádoba sú, 

čas od ich naplnenia merajú. 

Ranný vzdych, keď tik ma zobudí, 

už sa ukľudni, ty môj budík! 

Eva Töröková, 1.A 

HRADY V NAŠOM OKOLÍ 

Šášovský hrad dostal šašo, 

za záchranu pána nášho. 

Dúbravica je už ruina, 

dodnes je to zrúcanina. 

Peťuša je hrad neznámy, 

ľudia sa tu fotia pod múrmi. 

Mestský hrad je v Bystrici, 

stavali ho baníci. 

Anna Zemiarová, 1.A 



Mačky 

Moje najobľúbenejšie 

zvieratá sú mačky. 

Existuje mačka domáca a 

mačka divá. 

SILVIA VRBOVSKÁ,  4.A 

Zaujímavé plemeno: 

Toyger 

Moje obľúbené zvieratá

Novovyšľachtené domáce 

šelmy, nazvané toyger, získali 

krajšie, pravidelnejšie pruhy a 

výraznejšie črty tváre. Nové 

plemeno vzniklo krížením mačky 

bengálskej s mačkou strakatou.

Sphynx Egyptská Mau Britská mačka



Autorka: 

Vivien KUBACKÁ, 1. A



Zasmejme sa

Ferko hovorí na hodine matematiky "Báger" "Báger tut" 

Kamarát sa k nemu pridá "Báger tutut" Ferko a jeho 

kamarát sa smejú. Príde k nim učiteľka matematiky a 

povie "Ešte raz poviete báger a máte poznámku" Ferko 

sa pozrie na pani učiteľka a povie "Tut tut buldozér".

Matej VINC, 4. A

Viete, ako sa pozná 

blondínka v škole? 
 Keď pani učiteľka 

zmaže tabuľu a ona 
vygumuje zošit!

Blondínka si v lie
tadle sadne k oknu, o 

chvíľku k nej príde feš
ný chlapík a hovorí 

 - P
repáčte

 slečn
a, ale toto sedadlo je 

moje ... 
 Blondínka: - D

aj si odpich mladý, 

takéto blbé fin
ty poznám ... 

neotravuj!   

Chlapík pokrčí p
lecami a prehodí: 

No tak si s tým Boeingom šta
rtuj sama ...

Príde Janko domov zo školy a hovorí 

svojej mame: Mami, predstav si, že 

som dostal jednotku. 

Mama: Vážne? 

Janko: Nieee, iba si to predstav.



Nielen pre najmenších

 ÚLOHA 1: V košíku máte 5 jabĺčok. 

Viete, ako ich treba rozdať piatim deťom, 

aby každé dostalo jedno celé jabĺčko, a aby 

1 jabĺčko zostalo v košíku?

Riešenie 1: Každé dieťa dostane 

jedno jablko, pričom jedno z detí 

dostane svoje jablko v košíku.

Úloha 2: Ak správne hodíš bumerang, 

tak sa k tebe vráti. Dokážeš však hodiť 
loptu (čo najsilnejšie), aby sa k tebe

vrátila a aby pritom do ničoho nenarazila, 

nebola k ničomu pripevnená a bez 

pomoci iných ľudí? 

Riešenie 2: Stačí hodiť loptu priamo 

nad seba. 

Gravitácia sa postará o zvyšok.



Ďakujeme za pomoc 
pri tvorbe časopisu 

firme R COPY, s.r.o. Banská Bystrica


