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Ahoj kamaráti!
Tak sme tu opäť s našim Mraveniskom. Podelíme sa
v ňom s našimi zážitkami, príbehmi a kresbičkami.
Vymysleli sme pre vás bludiská, šifrovačky, rébusy,
omaľovánky a veľa iného.
Veríme, že sa vám budú páčiť a potešia vás.
Tak sa poďte spolu s nami zabaviť s našim prvým
tohtoročným Mraveniskom.
Vaši spolužiaci zo Školského klubu detí.

Práce detí zozbierala a časopis pripravila Mgr. Janka Belánová
Mravenisko, časopis Školského klubu detí pri ZŠ Staničná 13
Košice; ročník 4; číslo 1; školský rok 2019/2020

*Neprešlo jazykovou úpravou *

Spomíname na leto
Na leto a prázdniny spomínajú naši tretiaci z IX. oddelenia.
Cez víkend sme boli v Kostoľanoch. Veľmi rada sa tam hrám
na dospelú dámu. Bola som aj pri rieke odviezť s ockom trávu.
Viezla som sa aj na fúriku, na ktorom sme vozili trávu. O týždeň
sme išli na dovolenku do Talianska. Páčila sa mi cesta lietadlom.
Mysleli sme si, že v lietadle dostaneme bagetu, ale na veľké
prekvapenie sme dostali croissant. Na talianskom letisku bol
obrovský rad na kufre. Boli sme tam asi dve hodiny. Potom sme išli
autobusom tiež asi dve hodiny, kým sme došli do hotela. Keď sme
sa už ubytovali, aj zložili, išli sme sa prejsť k moru. Vlny nás tak
ošpliechali, že sme mali mokré šaty. Tie vlny neboli vôbec veľké.
(Sofika A.)
Boli sme v Grécku. Bývali sme na malom ostrove, ktorý sa
volal Hydra. Raňajky sme mali v posteli. A ešte sme boli
v Oravskom háji. Boli sme na päť dní. Bývali sme v domčeku. Vo
veľmi malom domčeku. Potom som bola u tety. Bol u nej jeden pes,
ktorý sa volal Arni. Mal rád deti, bol aj veľmi milý. Potom sme sa
so sesternicou stretli v Čani. A prišli sme do Košíc. Išli sme do kina
na Levieho kráľa. A potom sme išli na maďarský hrad. A potom
sme išli do Sárospataku. Potom som išla domov. Bola som na
Sninských rybníkoch a stretla som sa s Anitkou. Boli sme tam
s celou tanečnou. Boli sme tam celý pracovný týždeň. Mala som sa
super. Boli tam aj Anitkini rodičia. Chodili sme aj na túry a videli
sme 305 ročnú vŕbu. A potom sme boli u neteri. Bola som u nej do
ôsmej. Nazbierali sme kvety. A potom pre mňa prišiel ocko. Na
druhý deň som išla jazdiť. Bolo super. Bola som ešte v plaveckom
tábore. Plávali sme a boli na ihrisku. Boli sme tam na päť dní. Ale
neprespávali sme tam. Mali sme tam desiatu, obed a olovrant.
(Emmka Sz.)

Bola som v tábore. Prvý bol tu v škole. Bol super, lebo sme
každý deň chodili niekam inam. Môj druhý tábor bol najlepší, lebo
sme tam mali aj bazén a mohli aj plávať. A venčili sme dve
morčatá. Prvá dovolenka bola v kúpeľoch pri Starej Ľubovni.
Bývali sme v hoteli Sorea. Prvý deň sme sa ubytovali na hoteli a išli
sme sa prejsť, aby sme si popozerali okolie. Bolo tam celkom
pekne. Okolo bol les. Mali sme tam internet, šípky, biliard
a miestnosť na čítanie. Mali sme tam aj bazén. Chodili sme sa
doňho večer kúpať. Druhý deň sme sa tiež išli prejsť a večer sme
išli do bazéna. Oco išiel do wellnessu na perličkový kúpeľ. Ja som
sa potápala a mama plávala. Brali sme si plávaciu dosku a pirohy.
Bolo supéééér. Druhá dovolenka bola v Turčianskych Tepliciach.
Bola supéééér. Mali sme tam tiež internet. Bol tam aj Aquapark.
Boli tam dva tobogany a dve šmýkačky. Raňajky sme mali o 6,00
hod. Večeru sme mali o 7,00 hod. Tretia dovolenka bola
v Maďarsku v Nyiregyházi. Bola som tam s dedom a babkou. Bolo
super.
(Anitka P.)
Ja som bola v Taliansku v hoteli Roberta. Kúpali sme sa vo
veľkom bazéne. A boli sme v Aquaparku. Boli sme na elektrickom
autobicykli. A ešte som dostala morčiatko. Bolo to dievča a má 4
mesiace. 3 krát sme boli na západe u babky a dedka a u druhej
babky. 300 krát som bola s kamarátkami vonku. Bola som okolo
celej Panorámy s bicyklom s kamarátkou Sárkou. Boli sme aj na
chatkách, kde chodí veľa bezdomovcov. Boli sme tam sami.
V Taliansku sme chytili kraba a malého kraba. Potom sme boli
nakupovať veci do školy a boli sme aj na aj na hrade. Chceli sme
ísť aj na Bratislavský hrad, ale ja som nechcela. Na Spišskom
hrade boli mince zo storočia aj väznica. Keď behali s koňmi, tak
aj so zbraňami a keď ich nezastrelili, tak ich dali do väzenia. Ale
vtedy nemali putá, takže ich museli naháňať s koňmi. Boli tam aj
úzke schody. Aj studňa. Do Talianska sme išli necelých 8 hodín.
Boli sme aj v Tatrách. Našla som si kamošku z Trnavy a volala sa

Mariana a mala malého brata Samka čo mal iba 5 mesiacov. Bola
som aj na oslave u mojej kamošky Lei a Sárky. Bola som aj
v tábore, športovo – zábavnom a ešte som bola v jednom tábore –
Family Gym Oáza.
(Ninka Š.)

Toto leto som mala veľa zážitkov. Najprv sme navštívili
Egypt. Výlet loďou na ostrov Orange Bay, návšteva rybieho trhu,
výlet do mesta Hurghada, 5ava mi ležala na nohách. Po ceste sme
mali zastávky na šnorchlovanie a popri lodi nám plávali delfíny.
Ďalším výletom bol gejzír v Herľanoch. Prekvapila nás jeho výška.
Boli sme aj na Liptove, kde som skúsila aquazorbing a jazdu na
motokárach. Opekačka u sesterníc na dedine. Laser game. Ďalším
zážitkom bola plavba loďkou na Husej pláži. Ocko vesloval a ja
s mamkou sme sa opaľovali. Bola som v astronomickom tábore,
ktorý bol zaujímavý. Starí rodičia ma zobrali na kone. Dostala som
škrečka Miu. Keď som ju dostala, prvé týždne som sa bála, ale
teraz ju mám stále na rukách. Potom sme boli v Prešove, kde sme
sa prechádzali po meste. Ďalším zážitkom bol výstup na vežičku
Svätej Alžbety.
(Natálka R.)
Cez prázdniny som bol na bobovej dráhe, minigolfe
a kúpalisku. Bol som v táboroch, napríklad : Fun park, Dopravné
ihrisko a zo školy. Boli u nás aj moje sesternice. Hrali sme sa
u babky. Bol som v Chorvátsku a naučil som sa polovične plávať.
A samozrejme som hral futbal, aj basketbal. A ostatné športy.
Nainštaloval som si dobré hry na telefón. V táboroch som spoznal
veľa chlapcov. Bol som v Barčianskom parku a na Alpinke. Tešil
som sa na spolužiakov a hlavne na pána učiteľa. A tešil som sa na
pani vychovávateľkine dešifrovačky. Učil som sa na Vlastivedu.
(Dávidko M.)
Boli sme v Chorvátsku asi dva týždne. Mali sme tam aj
šmykľavku. Keď som sa šmykol, tak mi stúpol adrenalín. Bolo to
super. V mori som zbieral mušle. Bola to zábava! Nazbieral som
malé, veľké a aj stredné. Boli krásne! Bola to super dovolenka!
(Lukáško K.)

Moje zážitky z leta sú také, že keď sme pristáli v Turecku
v meste Antalya a vystúpil som z lietadla, dostal som šok.
V lietadle bola klíma a vonku bolo 29 stupňov. Potom sme si išli po
kufre. Potom už s kuframi sme išli na miesto kde sme dostali list
a číslo dodávky. Nasadli sme do dodávky a išli sme niekoľko
kilometrov do hotela s krásnym názvom Sueno golf hotel Belek.
Ako vidíte tak tou dodávkou sme išli do Beleku. Mali sme výhodu
v tom, že hotel sme mali zvláštny, lebo zo Sueno golf sme mohli
chodiť takým golf autobusovým autíčkom do Sueno Deluxe. Bolo
to v tom super, že sme ho mohli využívať na raňajky, obedy,
večeru, game land, bary... V našom boli super bazény lebo vonkajší
bol s vnútorným prepojený. Potom v posledný deň, keď sme boli na
letisku, to bolo neuveriteľné lebo bolo 41 stupňov a my sme už
sedeli v lietadle. Dovolenka č.2 : Chorvátsko. Išiel som tam autom.
Keď sme tam prišli, tak sme išli do apartmánu a vlastnila ho
Besima. Bolo tam 5 poschodí. Dobré bolo, že sme mali cestu a pláž.
Na pláž chodil jeden ujo, ktorý z kameňov staval veže. A keď sme
prišli domov, tak už bolo super.
(Filipko Š.)
Bolo mi smutno za školou, ale tešila som sa na super dni. Skoro
stále som bola u babky a bolo super. Ups, aj u deda. Ráno som sa
zobudila a urobila som : váu ( to je tajné), takže pšššt. Potom som
vstala a šla sa prezliecť. Potom som šla dole. Tam bola mamka
a ocko. Mali sme mňam raňajky. Zjedla som ich a umyla si zuby.
Potom som bola u babky celý deň. Potom sme boli na chate. Bolo
tam super. Prajem vám to isté. Bolo to to naj leto na celom lete,
teda svete.
(Emmka P.)
Ja som bola v Chorvátsku a bol tam aj Lukáš. Boli sme na
ostrove, ktorý sa volá Pag. Boli sme aj na inom ostrove. Vo vode
boli aj nafukovačky, na ktorých sa dalo liezť. Skoro vždy, keď
sme tam prišli, bolo tam veľa ľudí. Vo vode bola šmýkačka a aj dve
hojdačky. Bol tam aj bufet, do ktorého sme niekedy chodili.

Pod tým bufetom plávali ryby, ktorým sme dakedy hádzali pizzu.
Potom som ešte bola na Balatone a tam sme prišli cestou naspäť
domov. Vtedy sme si kúpili 4 langoše. Ja s Eliškou sme mali na
polovicu, ale aj tak sme nezjedli celý. Stala sa mi ešte jedna vec.
Hádzali sme si loptu vo vode a Kubo mi hodil loptu na ucho
a náušnica mi spadla do vody. Ale potom mi ju ocko vylovil s nohou.
Keď sme išli z Balatonu domov, skoro celú cestu som spala. Hrali
sme takú hru, kto vydrží celú cestu nespať. Ale aj tak sa mi chcelo
spať. A sme sa stavili o jednu vec. A potom sme boli ešte aj
v Tatralandii. Bola tam aj Olívia. Bolo tam strašne, strašne veľa
šmýkačiek. Ale som sa potešila, že nám tam nepršalo. Nestihli sme
ísť na všetky, ale boli tam aj také šmýkačky, na ktorých sme
museli mať nafukovačky. Bola tam aj jedna šmýkačka, na ktorej
uprostred bola vírivka. Ešte boli šmýkačky, ktoré išli kolmo dole
a farebné. Potom sme ešte boli v Maďarsku v Nyiregyházi. Bola

tam aj moja babka a dedo. Najprv sme boli v úplne malom
bazéniku, ale potom sme išli do úplne najväčšieho bazéna. Vtedy
už prišla moja babka a dedko. Boli sme tam asi pol hodinu. Pred
odchodom sme vždy išli do teplého bazéna. A ešte sme boli vo
vonkajšom točiacom prúde.
(Paulínka Ď.)
Boli sme na dovolenke v Maďarsku. A boli sme v ZOO a tam
sme lízali zmrzlinu. A jeden deň som spala u bratranca. A na
dovolenke sme sa chodili kúpať. A večer sme opekali. A boli na
kolotočoch, aj na Ruskom kole. Spala u nás Lilly. A boli sme
u babky a maľovali sme kvetináče. So sesternicou sme sa hrali na
kuchárky. Hrali sme sa s blatom, listami a konármi. A dostala som
škrečka. Volá sa Lulu. Kúpili sme mu klietku a voňavé piliny s vôňou
zeleného jablka.
(Tamarka L.)
Najviac sa mi páčilo, keď som bol v tábore. Hrali sme rôzne
hry. Najviac sa mi páčila hra Muchy. Robili sme si denníky.
V tábore sme mali bazén. Bazén bol veľmi malý, a keď sme išli do
bazéna, tak sme tam boli natlačení ako sardinky v konzerve. Keď
sme išli na miesto Morské oko, tak tam bolo pri brehu veľmi veľa
rýb. Keď sme išli naspäť, tak sme zbierali rôzne rastliny, aby sme
si z toho mohli vyrábať rôzne veci. Môj najlepší kamarát Samko
z 2.A plakal ako keby pršalo. V ten deň mi ho bolo veľmi ľúto.
(Andy Č.)
V pondelok sme išli na kúpalisko a kúpili sme si zmrzlinu
a naučila som sa plávať. Bolo to super. Na druhý deň sme tiež išli
na kúpalisko. Na tretí deň sme išli na kúpalisko, ale tentoraz sme
išli s kamoškou a dostali sme náramky na ruku. Ja som mala
červený náramok a moja kamoška mala modrej farby. Najviac som
sa tešila do školy. Boli sme pri vode, ale neviem kde. Na ďalší deň
som spala u Soňky a Soňa spala u mňa. Ja som ešte spala
u Tamarky. U Soni sme boli v stane a aj sme plávali v bazéne.

Ja som sa najprv bála šmyknúť, ale potom som sa odvážila. Bolo to
super. A keď sme už išli spať a ležali v posteli, pustili sme si rádio.
A na večeru sme mali pukance. A keď ma mamka brala domov,
začalo pršať. A my sme sa smiali, lebo práve vtedy sme šli do
bazéna. Bolo to smiešne. A potom, keď som prišla domov, najviac
som sa tešila na škrečka a psa. A na svoje najobľúbenejšie hračky,
bábiku menom Lol. A najviac z celého srdca som sa tešila na
maminu a Gerriho. Ja ho volám Džery. A potom som išla do tábora.
Bola tam aj Paulínka. Prvý deň sme mali voľný deň, ale potom sme
išli na túru. Mali sme tam trojposchodové postele. Ja som spala
hore, na druhý deň dole a zasa hore. Na druhý deň sme išli hrať
hry. My sme si povedali, že celý týždeň budeme vyhrávať. Lebo
celý týždeň sme mohli vyhrať cenu, aj diplom. My s Paulínkou sme
vyhrali. Ja som dostala pentelku a k tomu tuhy.
(Lillka C.)
Boli sme v Egypte. Pri hoteli sme mali veľký bazén. Len 30
metrov a boli sme pri mori. Každý deň sme mali detskú párty
a každý utorok sme mali pool párty v bazéne. Cesta do Egypta
trvala 4 hodiny lietadlom. Bolo tam vynikajúco, ale strašne horúco.
Ale inak výborne. Bolo tam veľmi veľa toboganov, ale chodili sme
tam len 2 až 3 dni. Lebo sme raz išli a popálili sme si nohy na
schodoch.
(Karolínka K.)
Bola som v Turecku. Bolo tam super. Boli sme pri bazénoch aj
pri mori. Boli sme aj v Maďarsku. Aj v Maďarsku bolo super. Bola
som v troch táboroch. V jednom tábore sme chodili každý deň
niekde. V stredu sme boli v Zádieli. V piatok sme boli v Aquaparku.
V druhom tábore som stretla Olíviu. Prvý deň ráno sme sa
bicyklovali a kolobežkovali. Spoznala som Ninku a Terezku. Bolo to
veľmi super. V treťom tábore v utorok sme boli v Jablonove
a v piatok sme tiež išli do Aquaparku. Bolo tam super. Bola som
u babky spať aj s mojou kamarátkou. Chodila som von
s kamarátkami. Niekedy som chodila aj ku druhej babke. Celé
prázdniny bolo veľmi dobre.
(Emka Č.)

Na začiatku prázdnin jeden týždeň som bola u babky. Kúpali
sme sa skoro celý týždeň. Boli sme ja, Dominika, Monika. Lebo my
sme jedna partia a Zuzka s Nati druhá partia. A potom, keď už
sme sa dokúpali, tak bazén sme vypúšťali. Potom, keď už sme ho
odložili, tak sme išli spať. A na druhé ráno bolo zase horúco, tak
sme sa obliekli do plávok a oblievali sme sa studenou vodou
z vedra. A keď nás to už nebavilo, tak sme to vyliali na trampolínu
a skákali sme po mokrom, až sme skoro vypadli. Na ďalší deň sme
sa išli pozrieť hore k tete na robotníkov. A tak sme sa vozili
v nákladnom aute po celej dedine. Keď sme skákali do kopy blata,
smrdeli sme. Na ďalší deň sme išli do Chorvátska. Na 12 dní.
Chodili sme sa kúpať každý deň. Raz doobeda sme išli na šmýkalkoloďku. Kúpali sme sa v Nin, Vrsi Mulo a v Zagrebe. Raz sme išli do
Medžugoria. Boli sme tam v kostole. Pri fontáne panny Márie. Boli
sme sa pozrieť na trhy. Pri mori keď si urobil 4 kroky, tak si bol
v hlbokej vode. No a posledný týždeň sme išli k dedkovi na ryby.
A s Tomášom sme hrali súťaž: kto chytí viac rýb.
(Lenka M.)

Bol som na Orave s mamkou a tatom a s Barborkou. Hneď ako
sme prišli sme sa išli bicyklovať. Na bicyklovačke sme prešli 16
kilometrov. Na ďalší deň sme sa išli bicyklovať do Poľska. Keď
sme prišli do Poľska, sme sa najedli.
(Lukáško B.)

Bol som na Eiffelovej veži. Aj v Chorvátsku v meste Pirovac,
kde sme bývali v chatke pri mori. Aj v Maďarsku sme sa kúpali
v jaskyni. Bol som aj v Krásnohorskom podhradí. Aj na Alpinke
robiť. A jazdili sme na novej štvorkolke. A boli sme aj s bicyklami
v meste na zmrzlinu. Boli sme aj na kúpalisku v Poprade na
tobogane aj na loďke a v jacuzzi. A bol som aj v Barčianskom
parku na káre a sme tam urobili nový kávovar. V piatok, v sobotu
a v nedeľu bola akcia a boli tam : skákacie hrady, káry, hasiči
s penou, drifting s autom okolo kuželiek a ohňostroj o dvanástej
v Optime.
(Riško J.)

Boli sme v Bulharsku. Chodili sme po mestách. Boli sme aj na
Slnečnom pobreží. Ja s dedom sme hrali stolný hokej. Keď sme
sa vrátili z dovolenky, tak sme si kúpili kocúrika. Dali sme mu meno
Billy. A o dva týždne sme išli do Lučivnej. Išla som s babkou
a dedkom. Keď sme išli tam, tak sme išli do Bešeňovej. Bola som
na toboganoch. Boli sme aj v hnedom bazéne a tam boli stoly
a mala som studený kokteil. Bola som aj na strmej šmykľavke. Na
druhý deň sme išli na výlet. Išli sme na hrad. Bola otvorená iba
polka hradu. Malo to tri poschodia. Kúpili sme si aj magnetku
a lístok. Bolo vidieť zhora aj väznicu. Keď sme sa vrátili z výletu,
tak sme išli do vírivky a boli tam aj sauny. Bola som vo všetkých
saunách. Jedna bola parná sauna a tá druhá fínska sauna. Na
druhý deň sme sa naraňajkovali a sme išli do Tatralandie. Keď sme
prišli dovnútra, tak som uvidela Paulínku. Tak sme išli na šmykľavke
a išli sme aj na nafukovačke na tobogane. Potom tam bol aj taký
bazén, že keď si sa ponoril, tak si uvidel ozajstné akvárium. Tak
sme sa spolu potápali. A boli sme aj v bazéne, ktorý bol slaný. Keď
sme išli preč, tak mi dedo kúpil palacinku.
(Olivka E.)
Bola som v troch táboroch. Prvý sa mi najviac páčil, lebo sme
robili zaujímavé veci. Napríklad sme boli v ZOO, Alex parku,
poobede sme hrali divadlo s mojou pani vychovávateľkou,... Bola
som aj u babky vo Višňove. Zažila som tam kopu zážitkov.
Napríklad sme sa hrali aj dnu v dome aj vonku. Bola som na
hradoch – Kapušianskom hrade, Zborovskom hrade a s tetou na
Šarišskom hrade. Ešte som navštívila aj babku, ktorá býva na
Ťahanovciach. Mala som veľké šťastie, lebo väčšinou, keď tam
som, tak dedo nie je doma, lebo ide do Sokoľa skontrolovať svoju
záhradu. Ale keď toto leto som tam prišla, tak dedo tam bol
a užila som si s ním kopu zábavy. Ešte som bola s mamkou a jej
kamoškou na chate v Slovenskom Novom Meste. Každý deň som
jedla zmrzlinu aj nanuk. Bola som aj na super ihrisku, kde bol
tobogan, ale bez vody. Posledné týždne som bola doma s ockom.

Chodili sme do letnej záhradky a na bicykle. Takto som zažila
krásne letné prázdniny.
(Lucka H.)
Boli sme v Barčianskom parku. Chodili sme von na ihrisko.
Doma som sa hral s Lenkou. Hrali sme sa na naháňačky
a skrývačky. Lenka má 1 rok a 3 týždne. Skrýval som sa iba ja
a naháňal som Lenku ja.
(Matúško T.)
Moje leto v Belgicku : Priletel som do Bruselu v noci, bývali
sme pri Európskom parlamente. Bol som v múzeu áut, bol som
v planetáriu,...
(Peťko M.)
Boli sme na Liptove. Bolo to skvelé. Boli tam tobogany. Cítila
som sa tam veľmi dobre.
(Soňka S.)
Možno sa mi páčilo, že som bol v tábore. Boli až tri. Prvý bol
školský, druhý bol v CVČ a tretí bol plavecký. Najviac sa mi páčil
školský. Boli sme na dvoch dovolenkách. Prvá bola v Londýne
a v Oradei. V Londýne sme boli päť dní a v Oradei štyri dni.
V londýne sme chodili len po múzeách a len raz sme boli
v Legolande. Asi sa mi najviac páčilo, že som hral PS4. V Oradei
boli tobogany. Bolo ich až šesť. Ostatok prázdnin som zostal
doma. Asi päťkrát som sa stretol s Oliverom Šoltýsom z 3.C. Boli
sme aj u babky na prespávačku. Smiali sme sa, pozerali telku do
noci, starali sa o vtáka. No jedným slovom povedané hrali sme sa
a dokonca sme boli u nej až tri dni.
(Samko A.)
Boli sme v Chorvátsku a kúpali sme sa. Boli sme na ihrisku a na
zmrzke. A na apartmáne.
(Tomáško B.)

Dešifrovacka
v

Dešifruj vetu J

(Anitka P., IX. oddelenie)

... a po lete do školy J
A na čo sa tešili naši druháci z V. oddelenia?
Ja mám veľmi rada školu. Keď sme boli cez leto doma,
chýbala mi škola. Poviem vám tajomstvo, chýbala mi pani učiteľka.
Keď skončili prázdniny, tešila som sa späť do školy, že bude, už
druháčka. Keď sa v družine hráme, mám rada hru Activity.
(Barborka P.)
V družine sa mi páči, že sa hráme s kamarátmi. V škole sa mi
páči učenie o dvojhláskach a samohláskach. Na školu som sa tešila.
(Dianka D.)
Mne sa v škole a družine veľmi páčia párty. Tešila som sa na
kamarátky, pani učiteľku a pani vychovávateľku. Mám rada hry
pexeso a puzzle.
(Nelka L.)
Ja som sa tešila na druhý ročník a v školskom klube na
domáce úlohy.
(Sofia O.)
Po prázdninách sme prišli znova do školy. Tešil som sa na nové
úlohy. V družine som sa tešil na anglické divadlo. Mám rád, keď sa
v družine hráme Activity.
(Ferko K.)
Tešila som sa na našu školu a na školský klub, ako si vyrábame
veci.
(Kristínka K.)
V družine sa mi páči, že vyrábame obrázky a som rada, že
mám veľa kamarátov. Keď skončí vyučovanie, tak sa teším, že sa
môžem hrať.
(Laura Z.)
Tešila som sa na školu a družinu. Tešila som sa na nové
kamarátky. V družine sa mi páči hrať šatku. Tešila som sa na hry
a párty.
(Miška R.)
Na začiatku školského roka som sa tešil na pani učiteľku
a vychovávateľku. V škole sa mi na začiatku páčilo, že som videl
svojich kamarátov. Páči sa mi slovenský jazyk a matematika. Na
matematike sa mi páčia príklady a na slovenskom jazyku pracovný
zošit. V školskom klube mám rád hru šatka.
(Jurko F.)

Ja som sa tešila na svojich kamošov, na pani učiteľku
a vychovávateľku. Tešila som sa aj na učenie. A že pôjdeme do
knižnice.
(Tamarka Č.)
Tešil som sa na to, že budeme hrať futbal a na nových
kamarátov. Tešil som sa aj na francúzsku reč a že sa naučíme
počítať do sto. Ja som sa tešil, že budeme robiť v družine domáce
úlohy preto, lebo po družine pôjdem na tréning na hokej. (Alex O.)
Tešil som sa na hokej, a že sa budem vedieť korčuľovať. No
aj na čítanie a písanie som sa tešil, na nových kamarátov, že
budeme hrať futbal, že budeme vyrábať veci. Aj na burzu hračiek
som sa tešil, a že budem v II.B.
(Kamil K.)
Na čo som sa tešil? No, že budeme veľa písať a učiť sa, veľa
počítať. Tešil som sa do školského klubu, na testy a podobné veci,
že sa budeme učiť maľovať. Veľmi som sa tešil na čipy. Veľmi rád
chodím z triedy na výlety. Budem chodiť do školského klubu,
budeme tam tvoriť a budeme objavovať zaujímavé veci. (Oli S.)
Ja som sa tešil na kamarátov, na pani učiteľku a vychovávateľku. Tešil som sa na krúžky a, že sa všetko naučím. Už sa teším
na výletiky, priateľstvo, hranie, lásku, všetko.
(Samko Š.)
Tešila som sa, že budem mať veľa jednotiek a veľa
kamarátok. Tiež som sa tešila na to, že budem múdra, že budem
hrať florbal. V druhom ročníku je zaujímavé, že sa viac naučíme
ako v prvom. Páči sa mi v družine, že tancujeme a hráme sa
Activity.
(Olívia Ch.)
Ja som sa tešila na kamarátky, aj na pani učiteľku
a vychovávateľku. Teším sa, že budem mať veľa jednotiek. Tešila
som sa aj na to, že budem chodiť na gymnastiku. Mne sa veľmi
páči francúzština a aj gymnastika. Páčila sa mi párty, čo sme mali.
(Saška M.)

Bludisko mravenisko
Nájdi cestičku k vajíčkam

(Maxim Š., V. oddelenie)

Pasovali nás za prvákov
Keď sa naši najmenší v škole trocha udomácnia a zvyknú si, je
najvyšší čas pasovať ich na prvákov. Aj tento rok sme ich pasovali
a prijali do družinárskeho cechu. Pani sova ich trochu vyspovedala
a vyskúšala. Naši prváci sa veru nedali zahanbiť. Dokázali, že sú
ozajstní prváci. A čo nám o tom povedali oni sami? Vyspovedala
som šikovníkov z 1.A a 1.C triedy. Tu sú zhrnuté ich odpovede:
„...keď prišla pani sova, sme nevedeli, čo sa bude diať. Pýtala sa
nás na rozprávky, ale bola popletená. Potom sme skladali z papiera
loďky, čiapky a lietadielka. Aj sme viazali šnúrky, niektorí
nevedeli, ale sľúbili, že sa doučia. Spievali sme aj pesničku Zajačik
do lesa a potom sme vystrihovali farebné kruhy. Pani sova z nich
spolu s nami poskladala húseničku. Potom sme ju zlepili s pani
vychovávateľkou a dali sme ju na stenu. Najviac sa nám páčilo, ako
nás pani sova pasovala. Dostali sme aj certifikát a farbičky
a sladkosti...“

Den jablka
v

Každoročne si u nás na škole pripomíname Deň jablka.
Hovoríme o jeho pozitívnych a liečivých účinkoch na naše telo,
o tom, čo všetko sa dá z jablka urobiť, prečo je pre nás dôležité
a pod. Deti mi porozprávali, ako sa tešili na tento deň a čo majú
najradšej: „Tešili sme sa na výzdobu v triede, na jabĺčka, koláčiky
a na jablkovú tortu. Tiež sme sa tešili na omaľovánky, ktoré
pripravila pani vychovávateľka a na nálepky, obrázky na oknách.
Páčilo sa nám to.“ Určite si to užili, tak, ako my všetci.
(I.ooddelenie)

Tajnicka
v
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Julka Ž., VI. oddelenie)

Prvé krôcky do školských lavíc
v

Prvý školský deň bol výnimočný najmä pre našich najmenších.
Budúci prváci sa netrpezlivo, a niektorí aj bojazlivo, obzerali
v sprievode svojich rodičov na našom školskom dvore. Niektorí
mali jasné predstavy, čo ich čaká, a veru, poniektorí aj slzičku
pustili, no napokon sa všetci tešili, keď odchádzali so svojou pani
učiteľkou do svojej novej triedy. A na čo sa tešili a boli zvedaví
najviac? Nuž, prečítajme si to:
...teším sa, že sa naučím čítať a písať, som zvedavá na
výzdobu v triede a v škole...
...že konečne budem doma s bračekom, lebo sa práve narodil,
že si budeme robiť úlohy a pani učiteľky sú milé, že nemusíme
poobede spať...
...chodím do obchodu a teším sa, že sa naučím počítať
peniažky...
...páčilo sa mi, že vonku tancovali deti...
...že budem školáčka, že sa naučím ďalšie písmeno, lebo už
viem A, O, E...
...že sa budem dobre učiť a nebudem musieť ísť skoro spať...
...teším sa na nových kamarátov, našiel som si miesto v lavici,
ktoré sa mi páči...
...teším sa na čítanie a písané písmenká, teším sa, že sa
naučím niečo nové...
...chcela by som mať najlepšiu pani učiteľku...
...chcel by som mať miesto pri okne...
...páči sa mi, že sedím pri dverách so sestričkou...
...teším sa, že sa naučím veľa zaujímavých vecí o rastlinách,
nové písmenká a nové skúsenosti o živote...
...budem pekne maľovať a počítať najprv do 10 a potom viac,
teším sa na tabuľu...
...že budem dostávať jednotky, včielky a motýliky...

...teším sa na telesnú výchovu, že sa naučíme čítať a písať
a budeme si môcť prečítať knihu...
...že si budeme vyrábať veci a naučíme sa niečo nové...
...teším sa na hračky v školskom klube, že budem chodiť do veľkej
školy a do Centra voľného času...
...že keď budem dospelá, tak budem vedieť čítať a písať, lebo sa
to v škole naučím...
...že nás pani učiteľka naučí písmenká...
...že máme počítače a na nich sa budeme aj hrať, že sme všetci
spolu a že sa máme radi, že budeme chodiť do učebne
s počítačmi...
...že pôjdeme aj do divadla, že v družine budeme písať úlohy
a doma budeme mať viac času...
...že si budeme kresliť a hrať sa rôzne hry s legom a barbinami...
...že budeme vyrábať ozdoby...
...teším sa na futbal na ihrisku, na preteky v behu...
...teším sa na jedlo, lebo to bude veľká jedáleň a budú určite aj
buchty, palacinky, špagety a ryža s mäsom...

Testovanie športovej zdatnosti...
V jedno pondelkové dopoludnie sme testovali našich prvákov
v športovej zdatnosti. Deti s tým žili celý deň a poobede o tom
v školskom klube detí ešte dlho rozprávali.
Opýtali sme sa detí z III. oddelenia na ich pocity, poniektorí
svoje výkony aj namaľovali.
... ráno sme prišli do školy a prezliekli sme sa . na líčko nám napísali
číslo a s ním sme štartovali. Skákali sme do diaľky z jedného
miesta a najviac skočil Adam z našej triedy. Trošku sme
neposlúchali, ale potom sme sa polepšili. Najťažšie bolo cvičenie
s tyčou, keď sme ju museli prekračovať. Poobede sme vôbec
neboli unavení, kreslili sme, čo sme robili cez deň a šli sme aj von.
(Tomáško P.)
...najviac sa mi páčilo ako sme skákali a pani vychovávateľka to
merala metrom, že koľko sme skočili. Ja som skočila veľa, aj som
to nakreslila na svojom obrázku. (Laurika G.)
...behali sme z jednej strany chodby na druhú, kto najdlhšie
vydrží. Merali nás, akí sme vysokí, aj nás odvážili na váhe. Kotúľali
sme tri lopty spolu. Bolo to niekedy ťažké, lebo niektorá lopta
chcela ujsť a merali nám čas. (Isabel F.)
...páčil sa mi skok do diaľky z miesta a kotúľanie lôpt po zemi. Pani
vychovávateľka nás merala metrom, aby sme vedeli, akí sme
vysokí. (Grétka G.)
...páčilo sa mi pretekanie s loptami a boli sme teda dosť rýchli.
Poobede som aj namaľovala obrázok, kde pretekám v behu so
spolužiakmi (Miška Š.)

(Laura G., III. oddelenie)

(Miška Š., III. oddelenie)

Zahrajme si divadlo
V jedno popoludnie sme mali v školskom klube takú akciu, kde
sme hrali divadlo. Prišli k nám do oddelenia deti z iných oddelení
a vymýšľali sme príbehy a rozprávky. Potom sme si ich zahrali,
každý svoju rozprávku, pred ostatnými deťmi. Mali sme také
divadielko. Najviac sa mi páčilo divadlo s číslom jeden. Volalo sa
Červená Karkulka a zvieratká. Boli tam aj iné divadielka, každé
malo svoj názov, napríklad: Slon chce byť kráľom zvierat, ale
ostatným sa to nepáči, alebo Nový spolužiak v triede, ešte aj
Princeznú chce uniesť trojhlavý drak, ale ona sa ho nebojí, a aj
Syn presviedča rodičov, aby mohol ísť spať ku kamarátovi, ďalej
Prefíkaný škriatok chce urobiť ľuďom zle, ale mu to nevyjde, no
a posledné Zvieratká v ZOO sú nespokojné, preto chcú odísť, ale
vrátia sa, lebo sa im prihodí niečo zlé. Najviac sa mi na tom páčilo
to, že deti, ktoré to vymysleli a zahrali, majú takú bujnú fantáziu.
(Andrej Č., IX. oddelenie)

Malí spisovatelia
Kvetoslava a delfín
Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna princezná menom
Kvetoslava. Mala šesť sestričiek – Lenku, Sofinku, Anitku, Ninku,
Tamarku a Olivku. Anitka a Olivka boli skoro rovnaké, lebo obe
mali rady surikaty, ružovú farbu a obe začínali na samohlásku.
Kvetoslava sa od všetkých sestier líšila, lebo mala rada delfíny. No
keď sestrám vravela, že delfín je najzaujímavejšie zviera v mori,
že žerú rôzne druhy rýb, že sa medzi sebou dorozumievajú
cvakaním zubov a matke pri pôrode pomáha viacero delfínov, tak
sa len smiali. Hahaha, smiali sa jej. Kvetoslava si povedala, že im
ukáže, čo je delfín zač. Ale sestry si mysleli, že je hlúpa, že čo
ona môže vedieť o delfínoch a že si určite iba vymýšľa. Na druhý
deň sa išli poprechádzať okolo zámku a k pobrežiu, keď tu zrazu
sa pred nimi zjavil delfín. Jedna druhej sa pýtali, že čo to je.
Kvetoslava im povedala, že to je delfín, o ktorom im včera vravela.
Pamätáte sa? Mala pravdu. Delfíny sú užitočné zvieratá, pozrite
sa, lovia, pomáhajú mame a rozprávajú sa pomocou cvakania zubov.
Tamarka, ktorá si myslela, že si to Kvetoslava iba vymýšľala ju
poprosila o prepáčenie, že jej neverila. Zrazu pozerali, že čo ten
delfín robí? On vám čaroval! Kvetoslava, nože mu povedz, nech
prestane, hovorili Tamarka so Sofinkou, lebo sa báli, že ich
premení na žaby. Kvetoslava mu to povedala, lebo ona vedela po
delfínsky. Poďakovali sa jej a teraz už všetky vedia ako je to
s delfínmi sestričke už veria.
(Lucka H., IX. oddelenie)

Líška Izabela a medveď Mišo
Bolo to tak, že líška Izabela sa jedného dňa rozhodla, že
pôjde do obchodu nakúpiť cibuľu, mäso, hladkú múku a nanuk. Keď
sa vracala z obchodu zbadala na strome veveričku Noru ako
hryzie orechy. „Ahoj Nora. Čo tak smutne?“ „Aááále, medveď spí
a nikto ho nevie zobudiť“, povedala Nora. „Ja to skúsim a zároveň
sa aj zahrám na lekárku.“ „Super!“ Veverička sa potešila, že líška
za ním pôjde. Už som tu, povedala líška a pustila sa do práce. Dala
macovi na tanier mäso a cibuľu, či to zje. Upiekla mu koláč
a uvarila bylinkový čaj. Povedala mu, že týždeň nech nechodí učiť
mladé kačky k neďalekému rybníku. O týždeň prišla na kontrolu
ako správna lekárka. „Už ti je lepšie?“ „Ani nie, ale ten koláč bol
veľmi dobrý“, vraví Mišo a zas si ľahol do postele. „Kto teraz učí
malé kačky? Nechodia do školy?“, opýtala sa Izabela. „Chodia, učí
ich moja mama Želmíra. Prepáč, že s tebou nehovorím veľa, no bolí
ma celé telo.“ „Už to mám! Máš medveďovírus!“ vraví Izabela. „A
to je čo?“ pýta sa medveď Mišo. „To je normálne. Budeš ho mať
každý rok, lebo si medveď, musíš cez zimu spať. Teraz je jeseň,
mal by si sa ešte pripravovať. Musíš si pripraviť brloh a poriadne
sa najesť do zásoby.“ povedala Izabela. „Ďakujem Izabela, že si
ma vyliečila,“ vraví Mišo. Nemáš za čo, povedala líška. A tak sa to
skončilo veľmi dobre.
(Lucka H., IX. oddelenie)

Bylinkový čaj
Bol pondelok. Filipovi rodičia išli do Anglicka na služobnú
cestu a takto povedali Filipovi: „Filip, už si druhák a tak môžeš
ostať s babkou a dedkom.“ „Hurá!“ potešil sa Filip. „Mami, mohla
by si mi urobiť jahodový čaj? Ten mám najradšej, tak si ho prosím
ešte pred vašim odchodom.“ „Prepáč, Filip, ale nemôžem, o chvíľu
nám letí lietadlo. Urobí ti ho babka.“ A tak Filipovi rodičia odišli,

babka s dedkom ho volali do kuchyne, aby si vybral čaj. „No, máme
tu malinový, pomarančový, bylinkový. Aký chceš?“ pýta sa babka.
„Fúúúúj! Tie mi nechutia, chcem jahodový, a hneď!“ „Filipko a čo
keby si dnes ochutnal bylinkový čaj? Je výborný, uvidíš.“ „Tak
dobre, povedal Filip, ale iba dnes, výnimočne.“ A kým sa ten čaj
varí, Filip si s dedkom zahrá na dvore futbal. A tak boli na dvore.
Po čase ich babka zavolala, že čaj je už uvarený. Pobrali sa teda
dnu. „Tak, jeden pohár patrí dedkovi a druhý tebe, milý Filipko.“
„Hmmm, ten je výborný“, pochvaľoval si Filip. „No vidíš, a nechcel
si ho“, vraví babka. „Je a dokonca ešte lepší ako jahodový. Keď sa
vráti mama s ockom, poviem jej, aby už nekupovala jahodový čaj,
odteraz budem piť bylinkový.“
(Lucka H., IX. oddelenie)

Zasmejme sa!
Babka napomína vnuka:
- Vnúčik môj, keď
kýchaš, zakry si ústa
dlaňou!
- Aááále, babka, mne
zuby nevyletia!

Pani učiteľka na hodine
matematiky:
- Miško, mama ti dá dve
žuvačky a ocko jednu.
Čo budeš mať?
- Svieži dych!

Janko prosí sestru Zuzku, aby mu
dala nejakú svoju fotku.
- A načo ti bude?
- Máme dnes do školy priniesť
fotku nejakej prírodnej
katastrofy.

(Stelka V., VII. oddelenie)

Tajomstvo kníh
Bolo raz jedno dievča. Volala sa Lisa. Chodila do jazykovej
školy a dobre sa učila. Nemala veľa priateľov. Jej najlepšími
priateľkami boli knihy. Čítala stále cez prestávky a nehrala sa
s ostatnými. Každý deň bol pre ňu taký istý. Raz v škole čítala
knihu Krajina rozprávok. Začala sa hodina, ale Lisa sa nevedela
sústrediť. Niečo ju ťahalo do iného sveta, sveta rozprávok. Keď
už nevydržala, opýtala sa učiteľky, či môže ísť na toaletu.
Učiteľka ju pustila. Lisa rýchlo bežala a skontrolovala, či sa nikto
nepozerá. Potom vyložila knihu na umývadlo a keď ju otvorila vyšlo
z nej svetlo. Hodila tam ceruzku a tá zrazu zmizla. Hodila tam
servítku a tá tiež zmizla. Pomaly tam dala členok, potom tam vošla
po pás. Udržiavala sa len rukami a napokon sa pustila. Padala
a padala, až napokon spadla na pevnú zem. Išla a uvidela domy. Na
jeden zaklopala a čuduj sa svete, otvorila jej Gabriela Futová. Lisa
sa na ňu s údivom pozerala a opýtala sa: „Kde som a ako som mohla
spadnúť do knihy?“ pýtala sa ešte mnoho iných otázok. Gabriela
jej povedala, že toto miesto je pre všetkých spisovateľov a tu
vymýšľajú svoje príbehy a oživujú rozprávkové bytosti, ktoré
práve vymysleli. „To práve tie bytosti nám pomáhajú vymýšľať
príbehy“, povedala. Lisa sa pýtala, že ako je možné, že je tu, veď
nie je spisovateľka? Nuž, vravela jej Gabriela, že to je iba jedna
možnosť. Tá možnosť sa nestala už dlho. Väčšinou sa tam
spisovatelia dostanú až vtedy, keď sú dospelí, no ona ešte dospelá
nie je. Lisa sa však neprestala pýtať, prečo tam vlastne je.
Gabriela jej povedala, že je tu preto, lebo je vyvolená a sníva
o tom, že raz bude spisovateľkou. Znamená to, že nikdy nestratí
svoj sen. Ale o tom na obyčajnom svete nesmie nikomu povedať.
Potom ju už Gabriela poslala späť do školy a domov, aby sa jej
mamička o ňu nestrachovala.
(Rebeka R., VII. oddelenie)

Tri nezbedné šteniatka
Naše malé šteniatka sú veľmi nezbedné. Len čo z nich
spustíme oči, vyberú sa objavovať svet. Minule sme jedno našli
pod sedačkou a druhé v ockovej topánke. A to tretie? Tretie sa
zatúlalo k susedom, skamarátilo sa so sliepočkou a zaspalo pri jej
kuriatkach. (Larka B., VIII. oddelenie)

Dešifrovacka
v

Dešifruj vetu J

(Dávid M., IX. oddelenie)

Osemsmerovka
Nájdi slová!
B
T
N
S
E
Z

Ú
Ý
P
F
Q
N

K
S
K
U
M
A

K
V
P
T
U
Č

O
X
R
B
R
K

E
Y
N
A
P
Y

O
Z
U
L
T
O

Z
V
O
N
E
C

ZVONEC, ZNAČKY, FUTBAL, BÝK

(Dávid M., IX. oddelenie)

Nájdi slová a vylúšti!
P A P A G Á J PES, SLNKO, NOS, STO, OSEM, OPICA,
I E H O T E L PAPAGÁJ, HOTEL, SOMÁR
A M S L N K O Písmenká, ktoré ti zostali (4)
A C I P O T Z poprehadzuj tak, aby vznikol
R Á M O S E M názov ročného obdobia.................................
(Jožko B., XIII. oddelenie)

Nájdi rozdiely

Dešifrovacka
v

Tešíme sa na...

(Martin V., VII. oddelenie)

(Sárka Š., VII. oddelenie)

Bludisko
Nájdi cestu, možností je viac

J

označ si ich farebne.

(Zojka L., XIII. oddelenie)

Zimná omalovánka
v

(Ellka Ž., VI. oddelenie)

Naucme sa kreslit...
v

v

Santu

(Riško H., I. oddelenie)

Sobíka

(Vili R., I. oddelenie)

Tajnicka
v

1.

8.

P

WW

X

E

X

2.

X

O

X

X

X

3.

X

X

X

X

N

X

4.

X

P

X

X

X

5.

B

X

X

X

X

X

6.

X

N

X

X

Á

X

7.

J

X

X

O

T

X

X

X

X

L

Pozor, ..............................................!

1 – korenie
2 – nesieme tam balíky a listy
3 – malé ružové ovocie
4 – zviera, ktoré má rado banán
5 – dopravný prostriedok
6 – je sladký a má veľkú zelenú korunu
7 – gumové cukríky
8 – mamka ti ju upečie na oslavu
(Sárka V., VII. oddelenie)

Želám vám
veselé Vianoce
(Natália K., VII. oddelenie)

