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  Škola, škola, školička,  

ty si múdra hlavička.  

Školičku my radi máme  

a pri tom sa zabávame.  

 

Radi do nej chodíme  

a všetko sa učíme.  

Kamarátky, kamarátov máme  

a s nimi sa hráme.  

 

Zima, zima, zimička, 

červené sú moje líčka. 

Nielen líčka, aj ručičky, 

rýchlo ich dám do vodičky. 

Vodička mi ich zohreje 

a moje srdiečko pookreje. 

 
                  Vaneska Šálková 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1, 2, 3, 4, 5  

už to vieme naspamäť,  

príklady my počítame  

a pri tom sa stále hráme.  

 

Betka, Saška, Rebeka z 2.A 

 



 

Milí čitatelia!  

 Nezdá sa aj Vám, že ten čas letí nejako rýchlo? Ešte sme len rozbalili 

vianočné darčeky a už je tu február. Väčšia časť zimy, polročné vysvedčenie a 

kratučké prázdniny sú čoskoro za nami. Zopár spomienok na toto obdobie nájdete 

v časopise, a čo nie je tu, určite si pozrite na  školskom webe. Pred nami stojí kopec 

ďalších skvelých vecí. Čakajú nás dlhšie dni, viac slnka (dúfame a veríme), mnoho 

školských akcií, veselé zážitky, debaty s kamarátmi a nakoniec aj nejaké tie 

povinnosti. Druhý polrok sa práve začína, takže máte dosť času napraviť to, čo sa 

Vám v prvom polroku nepodarilo tak, ako ste chceli. Milí čitatelia, ďakujeme, že ste si 

otvorili Čimnoviny (možno ich aj prečítate) a prejavili nám tak svoju priazeň. Veríme, 

že čítanie časopisu bude pre Vás relaxom a urobí Vám aspoň takú radosť, s akou ho 

pre Vás vytvárame.                                                                             Mgr. M. Dreveňáková 

 

 

Z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu 

vznikla myšlienka usporiadať Deň materských škôl na Slovensku. Tento významný 

deň, nie len pre materské školy, ale aj pre náš štát sa bude organizovať každoročne 

4. novembra. 

Prečo sa rozhodli pre túto aktivitu? 

Významným medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku sa stal 

dátum 4. november 1829. V tento deň vznikla a bola založená v Banskej Bystrici prvá 

detská opatrovňa na území Slovenska. Jej zakladateľkou bola grófka Mária Terézia 

Brunswická. Česť a vďaka patrí tejto grófke za to, že vystihla špecifikum didaktiky 

materskej školy už v jej počiatkoch: „Tieto malé deti tak vyučujú, že ani nevedia, že 

sa učili, a celý čas trávia tak, že si myslia, že sa len hrali.“ 

A ako to prebiehalo u nás? 

Deň materských škôl sme oslávili veselým športovým dopoludním. Začali sme 

spoločnou vychádzkou do okolia Čimhovej, kde sme sa v rámci dopravnej výchovy 

Slovo na úvod 

Deň materských škôl na Slovensku 



oboznámili s dopravnými značkami a rôznymi dopravnými situáciami pri prechode 

pre chodcov. S dobrou náladou sme ďalej pokračovali  v pripravených športových 

aktivitách. Najprv deti zasúťažili na bicykloch a potom si overili vo vedomostnom 

kvíze svoje poznatky o dopravných značkách. Na záver tohto dňa sme si spoločne 

zaspievali hymnu MŠ.  Za súťaživosť, spoluprácu a disciplínu nás čakala malá 

sladká odmena.  

HYMNA MŠ 

Naša škola má svoj deň, 

dnes spievame iba preň. 

Tancuj, spievaj, uč sa, hraj sa, 

tento deň sláv, zabávaj sa. 

R: Deti kričia: „veď to bol super Deň materských škôl!“ 

Kamarátov zavolaj, za ruky sa pochytaj. 

Zaspievajme: „ola, ola. Nech žije materská škola!“ 

R: Deti kričia: „veď to bol super Deň materských škôl!“ 

 

Dramatický krúžok   

 Počas dramatického krúžku sme pripravovali divadielka na sviatočné 

príležitosti ako sú Mesiac úcty k starším a Vianoce. Tu deti mali možnosť ukázať, čo 

sa naučili, ako sú schopné verejne vystupovať pred rodičmi, kamarátmi alebo 

cudzími ľuďmi. Svojou prácou sa usilujem podporiť a rozvíjať talent detí, ich zdravé 

sebavedomie a smelosť. Veľmi sa poteším, keď utiahnutý, nesmelý žiak prekoná  

hanblivosť, postaví sa a dokáže si poradiť v konkrétnej situácii. V krúžku má dieťa 

možnosť rozvíjať sa po každej stránke, jazykovej, hudobnej, výtvarnej, pohybovej. 

V každom je čosi výnimočné, čo stojí za pozornosť. Vzájomným pôsobením 

rozvíjame ich kladné morálne vlastnosti, vytvárame kladný vzťah detí k ľuďom, 

prírode, okoliu a k životu vôbec.                                

 

 

O nás 



Jasličková pobožnosť 

V kostole sv. Imricha deti narodenie Ježiška oslávili 25. 12. 2017 na Jasličkovej 

pobožnosti koledami a scénkami. Všetci sa prezentovali vysokým, umeleckým, 

citovým výkonom. Zamatové hlasy spevákov boli umocnené hudobným doprovodom 

akordeonistov – B. Bandík, P. Šálka, S. Pastor, J. Stas a Mgr. L. Števuliaková, 

husličkárov – K. Šálková, M. Fukasová, M. Števuliaková a P. Čakloš, flautistky -  V. 

Stasová a na elektrických klávesoch hral J. Števuliak. Každý účinkujúci mal kostým 

a nechýbali ani rekvizity. Pobožnosť bola bohatá a pestrá. Heligonkári z Čimhovej aj 

so spevom Studienok ich doplnili známymi koledami. Na záver p. farár   Mgr. R. Jurík 

všetkým účinkujúcim poďakoval a spoločne sme sa pomodlili krátku modlitbu a po 

nej nás požehnal. Všetci zožali veľký potlesk. A už celkom na záver sme spoločne 

zaspievali vianočnú pieseň Tichá noc.                                            Mgr. L. Števuliaková 

Advent 

Advent je čas, kedy očakávame narodenie Ježiška. Trvá štyri týždne. 

V kostole, ale aj v každom dome je adventný veniec. Sú na ňom štyri sviece. Na 

našom máme tri fialové  a jednu ružovú. Predstavuje adventné nedele. Počas prvých 

dvoch má kňaz na svätej omši fialové rúcho. Cez tretiu má ružové a na štvrtej opäť 

fialové. Keď na adventnom venci zapálime ružovú sviecu, vieme, že nastala radostná 

nedeľa. Táto nám pripomína, že narodenie Ježiška je už veľmi blízko. V tomto 

zimnom čase radi chodíme na roráty. Sú to sväté omše, zasvätené, mojej patrónke, 

Panne Márii. Chodíme na ne skoro ráno, po tme. Preto si nosíme zasvietené 

lampášiky. My sa tešíme nielen na Ježiška, ale aj na narodenie našej malej sestričky.  

Miriam Mária Dudová, 2. A 

Rovesnícke učenie 

Žiaci 4.A učili žiakov prvého, druhého aj tretieho ročníka o dôležitosti zbierania 

bateriek do zberných nádob.  Snažili sa zapájať aj deti. Počas výkladu im kládli 

otázky. Dozvedeli sa, aké baterky v škole zbierame, čo sa s nimi stane, keď ich 

odovzdajú do zberného  koša  aj ako získajú pre seba body, za ktoré im zakúpime 

drobné hračky. Taktiež sa dozvedeli,  ako olovo a kyselina sírová, ktorá je 

v baterkách, škodia  prírode.                                                                        Mgr.Maďarová 



 

 

1.9. 2017 v prvej triede začali svoj boj s vedomosťami  deviati žiaci. 

Takto odpovedali  na niektoré otázky : 

„ Načo si sa tešil(a) pri nástupe do školy?        

Matúš - na písanie, lebo potom si môžem písať so sestrou, Matej – na novú triedu,  

Alžbetka – neviem, Ella – na pani učiteľku, Jožko – na novú triedu, Vaško – na 

počítanie, na veľkú tabuľu, Nikolas – na tablety, Agátka – na telesnú výchovu, Mária – 

na pani učiteľku. 

„ Na ktorý predmet sa najviac tešíš?“ 

slovenský jazyk – Matúš, Alžbetka, Ella, Nikolas 

informatika – Matej, Vaško  

telesná výchova – Jožko, Agátka 

výtvarná výchova - Mária                                                               tr. uč. B. Gočalová        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niečo o žiakoch 



SPOMIENKY NA LETNÉ PRÁZDNINY 

Žiaci z II. A triedy: 

T. Lieskovská: Bola som na chate u starkých. Potom pri vodopáde, bolo tam krásne. 

N. Palugová:    Bola som u babky, kúpala som sa a bolo tam veľa zábavy. 

D. Sečanský:    Bol som u babky, na kúpalisku a v Zuberci. 

T. Gavlasová:  Hrala som sa s Miriam a potom sme opekali. 

B. Pajunková:  Bola som v Nemecku na prehliadke starodávnych áut. 

A. Garbiarová:  Bola som u babky a hrala som sa so Samom. 

A. Kozubjak:     Vozil som sa na traktore a štiepkoval drevo. 

R. Štoberová:   Bola som v Turecku a spúšťala som sa na rýchlom tobogáne. 

N. Maniaková: V tábore sme sa vozili na koňoch a hrali rôzne hry. Potom sme šli na 

dovolenku. 

N. Gočalová:  Bola som v Česku na nákupoch a pri koňoch. Jazdili sme na nich 

a čistili sme ich. 

M. M. Dudová: V noci sme išli do Rakúska a bývali sme v ocinovej robote. 

M. Šálka:     Bol som u p. farára S. Kavoňa a na kúpalisku.  

 

 

Čo si priali tretiaci na Vianoce? 

Jakub: Chcem dostať oblečenie. 

Paulínka: Chcela by som dostať realistickú bábiku. 

Adrián: Chcel by som vankúš emoji.  

Janko: Ja by som chcel spoločenskú hru. 

Vaneska: Na Vianoce si prosím oblečenie a náušničky. 

Jožko: Ja by som si prial na Vianoce auto. 

Peťko: Oblečenie, NHL 18, Fifa 17, slnečné okuliare. 

Klaudia: Ja si prosím na Vianoce veľa zdravia, šťastia a 

lásky. 

Robko: Ja si prajem šťastie a zdravie pre rodinu, Fifu 2016, 

NHL 2016, Formulu 2016 a hokejistickú súpravu. 

Laura: Ja chcem baby born a activity pre celú rodinu, tiež 

ešte oblečenie. 

 



Takto sa vidia tretiaci 

 Ja sa veľmi rýchlo naštvem. Chcel by som sa stať youtuberom. Mám rád 

zvieratá. To čo ma dokáže upokojiť je moja rodina, ktorá ma však niekedy 

dokáže aj poriadne nahnevať. Veľmi rád cestujem, a preto mám rád aj malé či 

veľké dopravné prostriedky. Veľmi rád sa smejem a zbožňujem leto. ( A. Duda) 

 Ja mám rada kone. Chcela by som sa naučiť jazdiť na koni. Chcem, aby som 

už mala 14 rokov, lebo sa chcem uzdraviť. Noha by sa mohla uzdraviť, ale 

s rukou to nepôjde. V budúcnosti by som  chcela byť speváčkou.     ( L. Dudová) 

 Keď budem veľký, budem spevák. Som dobrý recitátor a milujem parkour. 

Učenie mi veľmi nejde. Najlepšie sa cítim so svojou rodinou a kamarátmi.        

( Š. Šimaľa) 

 Môj životný cieľ je dostať sa do formule 1. Chcem stretnúť Sebastiána Vettela 

a jazdiť za Ferrari. Môj zlozvyk je vykrikovanie na hodine. Som rád, že mám 

takú triedu, akú mám. Moja rodina je pre mňa všetko ( R. Duda) 

 Som trošku urážlivá. V budúcnosti by som sa chcela stať učiteľkou. Najradšej 

trávim čas s rodinou. ( P. Kubinčáková) 

 Som dobrá v učení. Chcela by som, aby moji rodičia boli zdraví, boli stále pri 

mne a žili veľmi dlho.  Veľmi by som sa chcela stať policajtkou. Mám veľmi 

rada svoju rodinu a svojich spolužiakov. ( V. Šálková) 

 Chcel by som sa stať spevákom alebo akordeonistom. Ak by som mal veľa 

peňazí, chcel by som ich rozdávať chudobným ľuďom a deťom, pretože 

chcem ísť po smrti do neba. ( J. Stas ) 

 Milujem parkour. Veľmi ma to baví. Keď vyrastiem, chcel by som byť dobrým 

človekom ( Š. Kučera). 

Priania a predsavzatia štvrtákov na škol. rok 2018/ 2019 sú:  aby 

- som sa zlepšila v SJL a ANJ a aby deti v Afrike mali dosť jedla a vody 

(A.Kozubjaková) 

- som sa stala Youtuberkou a aby moja rodina bola stále zdravá a šťastná (P. 

Gnidová) 

- som viac pomáhala babke, aby už nešla do nemocnice (P. Vanková) 

- boli v mojej rodine všetci zdraví, hlavne pradedo (L. Palugová) 

- babka vyzdravela, Bonie mala šteniatka a aby som sa naučila hrať na heligonke 

( E. Vargová) 

- moja prababka a pradedo žili čo najdlhšie a aby sme boli stále zdraví  (P.Štoberová) 



- boli dedko a babka zdraví (J. Kabáč) 

- som viac točil videá na YouTube  (M. Bodnár) 

- som vydal na YouTube aspoň 3 videá za mesiac (T. Havrila) 

- sa uzdravil môj dedo, ktorý má cukrovku  (J. Šálka) 

 
 

 

 

 

  

 

 

Moje zvieratko 

Moje zvieratko sa volá Max. Mám ho 3 – 4 týždne. Má 

hnedočiernu srsť. Vypije 2,5 ml vody za deň. Má strach 

z ľudí, ale mňa sa nebojí. Vždy je všetko, čo mu dám. 

Je to škrečok zlatý – sýrsky. Doniesol som ho ukázať 

do školy na deň zvierat.                                                           

A. Duda, 3.A 

 

 

Záchrana vtáčika 

Ja Šimon, Aďo a Kristián sme išli ku kamarátovi Jakubovi. 

Zrazu sme počuli čvirikať vtáčika. Vybrali sme sa za zvukom 

a zistili sme, že vtáčik je v studni.  Vliezol som do studne 

a vzdal som ho do náručia. Odniesli sme ho na dvor, ale tam 

sa vtáčik vyľakal a vyskočil mi z náručia rovno do bazéna. 

Rýchlo sme vzali sieťku a vytiahli ho von. Potom sme ho položili na slnko, aby ho 

osušilo. Mal zranenú nohu a bol hladný. Hľadali sme pre neho nejaké jedlo. Keď mu 

perie vyschlo, vtáčik vzlietol a odletel preč. Všetci sme mali dobrý pocit, že sme mu 

pomohli.                                                                                 J . Kubnčák a A. Duda, 3.A 

Správy z tried 



Pomoc prírode 

Príroda je veľmi dôležitá. Veru, aj ja som na to niekedy 

zabúdala. Vyhadzovala som odpadky na zem a nedbala 

som na to, že to našej prírode ubližuje. Jedného dňa 

som si povedala, že už stačilo a začala som si prírodu 

chrániť. Šla som k mojim bratrancom Aďovi a Kristiánovi 

a povedala som im, že od dnešného dňa si budem našu prírodu chrániť. Navrhla 

som im, aby išli so mnou von a pozbierali by sme odpadky, ktoré ľudia vyhodili na 

zem. Oni súhlasili. Chodili sme spolu po dedine a zbierali sme odpadky, ktoré ležali 

len tak pohodené na zemi. Týmto sme aspoň trošku pomohli našej prírode. Dúfam, 

že každý si uvedomí, že odpadky patria do koša a nie na zem.                                                                                  

K. Dudová, 3. A 

 

  Deň zvierat  

 V stredu 4.10.2017 sme do školy priniesli zvieratá. V našej triede bol pes Beky 

a dva zajace. Veľmi sa mi páčilo, ako Beky chodila po triede a pozerala sa, či niekto 

nemá mňamku, ale nenašla nikoho. Vedela pekne prosiť,  ľahnúť si a sadnúť. 

Zabudol som, že Beky je domáci pes a tak neurobil žiadnu potrebu v triede, lebo ho 

Patrícia chodila venčiť. Bol som smutný, že som si zabudol priniesť zajaca a ešte aj 

preto, že Beky musela odísť, ale deň sa neskončil. Najviac sa mi páčila Beky a 

morské prasa, ktoré sa vždy schovávalo. Bolo mi do smiechu, keď sme boli v 3.A, 

pretože Adrián a Kristián hovorili viac o tom, čo kde kúpili ako o škrečkoch. Bolo mi 

ľúto Jakubového škrečka, lebo mal choré ucho a oko. Šimon mal tiež pekné morské 

prasa,  ktoré malo veľmi pekný dom. Bol to veľmi pekný deň. Škoda, že ho nezažijem 

ešte raz.                                                                                                                                         M. Bodnár  4.A  

         4.10. sme mali v škole deň zvierat. V našej triede sme mali dva dvojtýždňové 

zajačiky, tie som priniesla ja.  Paťka  priniesla psíka Beky. Najskôr sme išli do druhej 

triedy tam mala Nikolka morčiatko, bolo hnedočiernej farby,  páčilo sa mi . V prvej  

triede mal Vaško obrovského zajaca. Mal strašne veľkú bradu a vypadávali mu chlpy. 

Tretiak Jakub mal škrečka s chorobou, teda s nádorom. Nebolo to veľmi príjemné , 

pozerať sa na to. Šimon mal tiež morčiatko  a bolo krásne. Aďo a Kristián mali tiež 

škrečky. Moje zajačiky to nemohli vydržať. Škrabali ma. Jeden mi dokonca spadol na 

zem a pišťal. Nikolkine morčiatko sa nás trochu bálo,  ale pohladkali sme ho. Doma 



môj zajačik nevedel  zaspať, taký bol rozrušený,  ale nakoniec to dokázal. Dozvedela 

som sa,  že morčatá sa živia jedlom pre hlodavce. Škrečky v 3.A  mali veľmi pekné 

kolotoče, wc a sprchu. Jedlo bola tyčinka so semiačok. Paťkine  šteniatko škrabalo 

na dvere,  ale bolo krásne. Tento rok bol najlepší deň zvierat. 

                                                                                                                                                  Petra Gnidová  4.A 

      4. 10. sme mali deň zvierat ako každý rok. Paťa do triedy doniesla izbového psa. 

Bol veľmi zlatý a vedel aj triky. Napríklad: ľahni, sadni a popros. Skúšal som či vie aj 

kotrmelec, ale iba krútil hlavou. Najprv som si druhé zvieratko nevšimol, ale potom 

som zbadal tie Peťkine roztomilé  zajačiky. Boli úplne malé. Pochopiteľne, keďže mali 

len dva týždne. Každý si prezrel zvieratká, pohrali sme sa s Beky a šli sme sa učiť. 

Na tretej hodine sme sa poprechádzali po iných triedach, aké zvieratá majú tam. 

V prvej triede mali veľmi tučného  zajaca. Moc sa mi nepáčil. V druhej triede  mali  

morčiatko a to sa mi hneď zapáčilo. Keď sme si prezreli prvú a druhú triedu, 

nasledovala  tretia trieda, tam mali zas až troch škrečkov. Potom sme sa vrátili do 

triedy. Bol to najkrajší deň zvierat.                                                                         Tomáš Havrila , 4.A                                                                                                                                                       

          4.10.2017  bolo deň zvierat. Každý si mohol doniesť svoje zvieratko. Ja som si 

doniesla psíka Beky. Dokonca sme mali aj zajačiky. Prvú a druhú hodinu sme sa 

učili. Na tretiu hodinu prišli škôlkari. Predstavila som im Beky a hneď potom prišli 

prváci a druháci. My sme tiež chodili po triedach. Najviac bolo škrečkov. Páčili sa mi 

aj malé zajačiky. Naučila som sa že zajačiky jedia seno a škrečkovia také malé 

semiačka na tyčinke. Beky bola kľudná po každej hodine som ju bola venčiť. Beky 

Jakubka trochu vyrušovala, tak po ňu prišla mamina. Páčil sa mi tento deň. Možno sa 

Beky naučila aj počítať. Keď som prišla domov tak Beky celý deň spala. Dúfam že aj 

v inej škole bude deň zvierat.     

                                                                                                                  P.Vanková, 4.A                                                                                                                                                   

Deň s kravami  

            Jedného  dňa  sme  zo  školy išli ku tete upratovačke, pozrieť  sa na  kravy .                                 

Najskôr  teta nanosila seno a  potom im ustlala.  Kým kravy jedli, my  sme sa na ne 

pozerali. Vedľa stajne  mali hnoj o ktorý sa väčšina obtrela. Teta nám dala toaletný 

papier,  ktorým sme sa utreli. Potom nás už mohla pustiť do stajne, kde sme sa 

pozerali na teliatka a mohli sme ich aj hladkať. Mne sa páčilo ako Anička 

rozkazovala,  aby sa kravy nastúpili. Bolo tam  aj prasiatko (gudka), ktoré išlo v 

sobotu na zabíjačku, tak mi ho bolo trošku ľúto. Teta si natiahla rukavice a umyla 



kravám vemená. Keď  už boli vemená umyté, mohla teta doniesť stroj na dojenie – 

(dojičku) . Upevnila ju na vemená a mohlo sa dojiť . Zatiaľ kým sa kravy dojili všimla 

som si, že majú zelené vemená .Chcela som sa spýtať prečo,  ale  pani učiteľka ma 

predbehla. A zistila som, že preto, aby sa im nezaparili. Potom by nemali mlieko . 

Teta si nachystala vedrá, do ktorých  precedila mlieko. Keď bolo mlieko precedené, 

tak nám ho dala teta ochutnať. Bolo vynikajúce. Išli sme s kravami na pašu. Teta 

mala ešte jednu pomocníčku Žofku, jej dcéru. My sme cestou hnali kravy. No 

a nakoniec sme sa odfotili  a išli sme späť do školy.                         Petra Štoberová, 4.A      

                                      

 

známy i neznámy 

Najzaujímavejšou témou, ktorej sme sa v tretiackej prírodovede venovali, bol vesmír. 

Dozvedeli sme sa mnoho  a chceli by sme sa s tým, čo vieme, s  Vami podeliť. 

 VESMÍR je súbor kozmických telies a polí, ktoré na seba navzájom pôsobia. 

Kozmické telesá sú Slnko, Mesiac, planéty, hviezdy... Hviezdy, ktoré vidíme okolo 

seba voľným okom, tvoria našu Galaxiu - Mliečnu cestu. Našou najbližšou 

hviezdou  je Slnko. Slnečná sústava je planetárna sústava hviezdy Slnko, do 

ktorej patrí aj naša Zem.  

 SLNKO je k Zemi najbližšia hviezda, je stredom slnečnej sústavy. Má stokrát 

väčšiu hmotnosť ako všetky planéty spolu, preto všetky telesá slnečnej sústavy 

musia obiehať okolo neho. Slnko sa pomaly otáča okolo svojej osi. Vďaka 

slnečnému  žiareniu – svetlu a teplu –/ ale aj iným podmienkam/  existuje na našej 

planéte život.       

 PLANÉTY sú  telesá  podobné  našej  Zemi. Merkúr, Venuša, Mars, Jupiter a 

Saturn sú viditeľné voľným okom. Urán a Neptún sú viditeľné len ďalekohľadom. 



Planéty nemajú vlastné svetlo, len odrážajú svetlo slnečné. Venušu vidíme na 

oblohe  ráno ako Zorničku a večer ako Večernicu.                              

 ZEM - modrá planéta.  Je jedinou planétou, na ktorej  je  voda vo všetkých troch 

skupenstvách a na ktorej  je ŽIVOT.  Zem je  v poradí  treťou planétou slnečnej 

sústavy. Vo vesmíre vykonáva dva pohyby - otáča sa okolo svojej osi, raz za 24 

hodín – DEŇ,  zároveň obieha okolo Slnka, jeden obeh trvá 365 dní – ROK.  

 MESIAC -  prirodzená družica Zeme. K našej Zemi je priťahovaný jej veľkou 

gravitačnou silou.     

 

 

 

 

 

Otázky pre pozorných čitateľov  

 Ako sa volá naša Galaxia? 

 Slnko stojí alebo sa otáča? 

 Čo je Večernica? 

 Aká voda je na Zemi? 

 Čo je prirodzenou družicou Zeme?                                                        tretiaci 

HÁDANKY Z VESMÍRU 

Krásna je to planéta,                               

do modrej je odetá. 

Miliónom malých detí 

slnko na nej stále svieti. 

            Čo je to? /Zem / 

 

 

 

Posiela nám teplé lúče, 

celé leto do náruče. 

Lenivé je v zime trošku, 

studenú mám preto nôžku. 

Čo je to?  / Slnko / 

 

Raz je guľa, raz je rožtek,  

nemá oči, nemá noštek.  

Neprezradím ani vám,  

kto je tento čudný pán.  

Čo je to? / Mesiac /  

 

Milióny sú ich tam, 

ja však jednu svoju mám. 

Maličká je, maličká, 

žmurká na mňa z nebíčka. 

Čo je to? / hviezda / 

 

Keď sa otec smeje, matka 

slzy leje, panna dcéra v také 

časy sedmorakej krásy pásy 

oblieka si. /Slnko, obloha, dúha/  

 



 

 

Ako sa píše báseň 

Rozmýšľam a píšem báseň o zime,  

celá rodina mi do toho mudruje. 

Iba pani suseda  

sa tu na mňa usmieva.  

Za oknom zimu hľadám,  

ale iba  blato badám. 

Števko Šimaľa 

 

Zima 

Zima, zima, zimička, 

otváraj sa bránička. 

Zima, zima, zimička,  

si biela ako čižmička.  

Chytím snehuliaka za ruku, 

 dole kopcom, juchuchú. 

Vločky pekne tancujú  

a deti sa radujú.  

Paula Mária Kubinčáková 

 

   

 

ZIMNÉ báSNENIE 

Zima,  zimička 

Zima, zima, zimička, 

 si biela ako čižmička. 

Otvor nám svoju perinu, 

daj nám snehu v túto hodinu. 

 

Namaľuj nám stromy na bielo, 

bude všetkým deťom veselo. 

Rukavičky si my dáme,  

snehuliaka postaviame.  

 

Vyštíp nám mrázik líca, 

vonku bude dobrá metelica. 

Celý rok sa tešíme, 

na zimičku čakáme.  

Laura Dudová 

 

 

Šantenie 

 

Zima, zima, zimička, 

si krásna ako ružička.  

Pootvor nám zimnú bráničku,  

pôjdeme hneď k lesíčku. 

Šantiť vonku my chceme,  

radovať sa budeme. 

Celý rok sa tešíme,  

na zimičku čakáme.  

Robko Duda 

 



 

 

  

Zasmejme sa 

    Vyučovanie. Malý Petrík sa hlási.  

- Čo chceš? - pýta sa učiteľ.  

- Prosím, chcem na záchod.  

- Teraz nevyrušuj a počkaj na 

prestávku. Trpezlivosť ruže prináša! 

 Po chvíli sa Petrík hlási zase.  

- Čo zase chceš? - pýta sa učiteľ.  

- Prosím, už mi tie ruže začínajú 

klíčiť.  

 

  Jožko si sadne do autobusu. 

Vtom za ním príde pán a hovorí: -

Tu sedím ja. 

 -Ale ja som tu bol prvý!  

-Ale ja som vodič!  

 

 Rus, Čech a Slovák sa dohodli, že si dajú 

súťaž, kto dlhšie vydrží pod vodou. 

Ide Rus a vydrží 1,5 minúty. 

 Ide Čech a vydrží 3 minúty. 

 Ide Slovák a vydrží 45 minút. 

 Rus s Čechom sa ho pýtajú ako to urobil. 

On im povie: „Dal som si Airwais a voľne som 

dýchal.“ 

 

 

- Katka, cestuješ do Košíc? - 

Áno. 

 - A čo ťa tam ťahá? – 

Lokomotíva. 

 

SUDOKU 

Vyriešte sudoku tak, aby sa v každom riadku, v každom 

stĺpci a v každom poli nachádzalo každé zo štyroch 

čísel.                  
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Pozvánka na karneval 
 Dňa 9.2.2018 (v piatok) o 10,00 hod.  sa 

v budove  ZŠ s MŠ uskutoční KARNEVAL.  

Srdečne pozývame všetky masky! 

 

  Karnevalové hádanky 

Hopki, hopki, skoki, skok,  

takto skáče rok, čo rok. 

Potom spraví kotúľ vzad, 

a smeje sa veľmi rád. 

Dobré vtipy pozná všetky, 

kráľom vraví samé pletky. 

Kto je to? / šašo,clown /  

 

 

Nožičky má mokré stále, 

nemá mince na korále. 

Zelený má klobúk, plášť 

a miluje prudký dážď. 

Vo vodičke mokrej býva, 

pred ľuďmi sa dobre skrýva. 

Kto je to? / vodník, nix/ 

 

Hoc je celkom maličký, 

nemá žiadne sestričky. 

Zato bratov tých má šesť, 

všetci musia veľa jesť, 

aby mali sily dosť, 

Snehulienke pre radosť. 

Kto je to? / trpaslík, dwarf/ 

 

Sťažuje sa často v práci,  

že koruna ho už tlačí.  

Zo žezla ho ruka bolí,  

nepriateľov sa vraj bojí.  

Dlhú bradu rád si češe,  

keď rozmýšľať sa mu nechce.  

Kto je to? / kráľ, king /  

 

Sukienku má maličkú,  

učesanú hlavičku.  

Kráča ľahko ako vtáča,  

jej nôžky sa všetkým páčia.  

Chodí iba po špičkách,  

jej tanec má každý rád.  

Kto je to? / baletka, dancer/ 

 

V ruke drží ostrý meč 

a nie je s ním žiadna reč. 

Má krásny plášť zamatový, 

ba i klobúk celkom nový. 

Pokloní sa každej dáme, 

to je o ňom dobre známe. 

Kto je to? /rytier,knight / 

 

 

 

 



 


