
 

 

 

1. číslo 

Školský rok 2014/2015 



Jeseň 
 

Opäť jeseň prišla, 

tekvica nám zišla. 

Na halloweensku noc 

ukáže nám svoju moc. 

 

Strašidlá sa zobudili. 

Všetkých ľudí vystrašili. 

Deti sa však potešili,  

do kostýmov sa nastrojili 

a sladkosti vyzbierali. 

 

Jakub Fridrich, 5. A 

 

 

 

 



Jeseň 

 

Leto skončilo. Jeseň prichádza. Listy s klesajúcou 

hlávkou padajú na zem v jesennom zafarbení. Na zemi 

pod stromom plačú, že sa na konári už nemôžu 

vyhrievať. Prišiel čas jesene.  

Ovocie dozrieva a gúľa sa po hnedom plášti, ktorý 

je prestretý na zemi. Aj ovocie je smutné, že už nemôže 

piť ten sladký nektár, ktorý dostáva od stromov. Stromy 

sa uložili na zimný spánok. Deti zbierajú posledné 

ovocie.  

Čoskoro celý svet prikryje zimná nádhera. Náš svet 

bude spať pod bielou perinou. 

 

Miroslava Plešková, 8. B 

 

 

 

 

 



September 

V septembri začína škola, 

už je skoro záhrada celá holá. 

 

Krtko sa pod zemou stále chveje, 

že už slnko menej hreje. 

 

Na zimu sa pripravuje aj veverička, 

oriešky si vyťahuje spod kríčka. 

 

Tekvice už dorastú, 

oranžové líčka dávno majú. 

 

Zemiaky sú už dávno vybraté 

Nechcem ich vyberať na blate. 

 

Emma Kozová, 6. A 

 



September 

 

Už je mesiac september, 

do školy sa rýchlo ber. 

Učíme sa dosť veľa,  

lebo je to ťažká veda. 

 

Je to ale veľká veda, 

lebo učenia je veľmi veľa. 

Do školičky chodíme, 

učiteľov zlostíme. 

 

A v lavici sedíme, 

poznámky si píšeme. 

A v lavici tiktaky, 

máme nové ťaháky. 

 

Samuel Francisty, 6. A 



Jeseň 

Všade vôkol pestré farby. 

Jeseň obdarúva darmi. 

Plody, pestrosť, všetko 

možné, 

využime, čo len môžeme! 

 

Pomaly na zem lístie padá. 

Kto jablko pod ním zbadá? 

Tekvice si rastú rýchlo. 

Halloween je už blízko! 

 

Deti s maskami sú šťastné. 

V rukách majú samé sladké. 

Ach, toľká veľká krása. 

To je naša jesenná spása. 

 

Martina Mócová, 8. B 

 



Tekvička 

 

Jeseň nám sem prišla veľmi rýchlo. 

Slniečko si na nás vôbec nezvyklo. 

Letné prázdniny sme si veľmi neužili. 

Nové perá na písomku sme použili. 

 

Tekvičky nám už pod oknami rastú. 

Už dlho som nevidel takú krásu. 

Jedna tekvička nám potajomky ožila, 

helloweensku masku použila. 

 

Helloween sa už rýchlo blíži. 

Nieže si naša tekvička ublíži! 

Deti si už svoje masky tvoria. 

To je tá správna helloweenska vôňa. 

 

Martin Líška, 8. B 



Október 

Babie leto sa začalo, 

na kopec deti vylákalo. 

Deti sa radujú, 

lebo šarkany lietajú. 

 

Fúka vetrík povieva 

a slnko sa usmieva, 

lebo detí je veľa. 

 

Detičky utekajú, 

lebo mraky 

prichádzajú. 

V októbri je to už tak, 

večne prší na náš prach. 

 

A my sa len skrývame, 

lebo zmoknúť nechceme. 

Jozef Kelement, 6. A 



Týždeň na chate 
 

A je to tu! Ideme na týždeň s našou triedou do hôr. 

Hneď ako som prišiel domov zo školy, začal som sa 

baliť. 

 Konečne je tu ráno. Prišiel som do školy a hneď 

sme všetci naskočili do autobusu. Sadol som si s mojím 

najlepším kamošom Mišom. Keď sme konečne  tam 

prišli, vybrali sme sa prejsť do hory. Išiel s nami tunajší 

horár. Privítal nás v jeho chate. Mal tam neskutočne 

veľa trofejí a k tomu bol aj srandovný. Okamžite ma 

napadlo: „To bude jeden z najlepších dní môjho života.“ 

Dnes to bol len taký úvodný deň. Na druhý deň ráno 

okolo šiestej sme sa s Mišom vytratili z chaty a mali 

sme namierené rovno do horárovej chaty. Cestou sme 

ho však zbadali s puškou v ruke. Mišo hneď zakričal: 

„Pán horár, pán horár!“ Hneď som ho upozornil: 

„Nekrič! Nevidíš, že poľuje?“ A v tom sme začuli milý 

horárov hlas: „To nevadí. Ja si toho jeleňa  nájdem. Ale 

čo vy, prečo nie ste  v posteli?“ „My sme chceli ísť 

s vami na rannú poľovačku.“ Povedal nám, že s nami 

veľmi rád pôjde, ale pod jednou podmienkou.  



Nebudeme už nikdy 

kričať po hore. Hneď 

sme na to prikývli 

a pomaly sme šli. Po 

pár minútach sme 

zbadali srnky. Boli ešte 

malé, preto ich ujo 

horár nestrelil. Neskôr 

ušli, ale našli sme tam 

jedno malinké srnča. 

Mama ho tam nechala 

asi preto, lebo bolo poranené, nevládalo. Chceli sme ho 

pohladkať, ale ujo horár nás zastavil. „Nie, nechajte ho, 

ešte viac mu ublížite!“ Ujo horár ho opatrne zobral 

a utekali sme s ním k zverolekárovi. Pán zverolekár ho 

ošetril a teraz žije u horára.  

Každý deň na chate sme ho všetci chodili pozerať. 

Bolo vidno, že mu je už lepšie. Aj keď sme mali na celý 

týždeň trest (museli sme umývať riady a pomáhať pri 

varení), celý týždeň sme si poriadne užili. Takýto bol 

môj zážitok z chaty. 

 

Dominik Fízeľ, 6. A 



Október 

 

Lupienok ruže potichu padá do trávy, 

kĺže sa chladným vzduchom, nič nevraví. 

 

Na konári sedí vtáčik schúlený, 

krídelká mu prikryl lístok prvým mrazom spálený. 

 

Mať príroda otvára do záhrady dvierka, 

nežným dychom hladí uzimené vtáčie pierka. 

 

Priniesla som vám sladký spánok, 

by keď príde moja zima, 

našla pripravený na odpočinok 

každý stánok. 

 

Samuel Francisty, 6. A 

 

 



Halloween 

 

Október je v jesennom čase 

   a halloween je tu zase. 

 

Pes si radšej schoval labky, 

keď uvidel tekvice a ježibabky. 

 

Najradšej mám na Halloweene 

vydlabané vnútornosti tekvičkine. 

 

Hrozne sa ona usmievala, 

iba jeden zub v ústach mala. 

 

Zuzana Kašinová, 6. A 

 

 

 



Ako ide rok 
 

Jeseň nám už prichádza 
a letíčko odchádza. 

 
Pani Jeseň už si tu, 

chystajme sa na zimu! 
 

Jeseň – tá nám rýchlo zbehne, 
už tu nebude ako v pekle. 

 
Chystáme sa na Vianoce, 

každému sa už pomaly stromček ligoce. 
 

Vianoce prejdú ako voda 
a nový rok zaželajú znova. 

 
Veľká noc nám potom príde 

zimička s ňou odíde. 
 

Toto sa opakuje každý rok, 
vždy iné chvíle a zážitok. 

 

Dominika Mitterová, 7. A 

 

 



Začína škola 

Mama na mňa volá: 

„Už začína škola!“ 

Nachystám si do police 

zošity a učebnice. 

Vyskúšam perá, ostrúham farbičky... 

Som pripravená vyraziť do školičky. 

Vyčistím školskú tašku, 

opláchnem nápojovú fľašku. 

Prichystám si peračník, 

neprekoná ma už nik. 

Nemôžem viac ponocovať, 

 skoro ráno musím vycestovať. 

 

S tou školou trápenie mám, 

kým sa do nej prichystám.   

 

    Zuzana Kašinová, 6. A 



Neporiadok 

Tešíme sa, že je piatok, 

 v izbe máme neporiadok. 

Treba robiť niečo s tým, 

veď izbu ani nevidím. 

 

Uložíme knižky, 

vyženieme myšky. 

Vynesieme smeti, 

veď sme vzorné deti. 

Postele si popraviť treba, 

povysávať – žiadna veda. 

Poriadok všade spravíme,  

aj sa so sestrou pobavíme. 

 

Izba je už čistučká, 

poteší sa mamička. 

Zuzana Kašinová, 6. A 

 



Podoby šťastia 

 

Hľadala šťastie, no nevedela ho nájsť. 

Až na koniec sveta chcela poň zájsť. 

Hľadala v dedinách, mestách aj na stromoch... 

Zrazu ich zbadala, vedľa seba oboch. 

 

Dvaja mladí, zaľúbení. Vypadali šťastne. 

Ruka v ruke, srdcom spätí. Tak vypadá šťastie? 

Šťastie nosí úzke džínsy, tričko, nohu bosú? 

Keď sú spolu, keď sa ľúbia, najšťastnejší vraj sú. 

 

So zvesenou hlavou sama ďalej kráča, 

keď vtom zbadá šťastné dievča. 

No jej svet by nebol krásny  

bez malého psíka Dasty. 

 

Malé klbko radosti, stále behá pri nej. 

Pohladká ho, objíme ho, potom im je hej. 

Pri nej sedí, pri nej rastie, 

je pre ňu najväčšie šťastie. 

 

 



Dlho svetom kráča ďalej, 

pod vysokú, dlhú alej. 

Starý dedko o paličke 

sedí ticho na lavičke. 

„Postoj chvíľu, dievča mladé, 

šťastie nesmieš hľadať stále. 

Sú ľudia plní bolesti, 

čo utápajú sa v nešťastí. 

 

Šťastie nie je ako zlato, ktoré sa dá predávať. 

No ja poznám jeden spôsob, ako sa dá rozdávať. 

Keď budeš svetom putovať, 

nezabudni úsmev naokolo venovať. 

 

Úsmev ťa nič nestojí, 

ale rany v srdci zahojí. 

Krásny pocit naplní ťa, 

šťastie vtedy navštívi ťa. 

 

Maj tieto slová v srdci vryté. 

Vedz, že šťastie má každý inde skryté.“ 

 

Diana Fízeľová, 9. A 

 



Jeseň  

 

Jeseň je krásne obdobie, 

všetko lístie opadne. 

Stromy stratia svoje šaty, 

poďme obrať všetky plody! 

 

Lastovičky i bociany odlietajú, 

lebo papať čo nemajú. 

Sýkorky a vrabce sú tu s nami, 

majú hniezda pod strechami. 

 

Myšky štrikujú kožúšky, 

kradnú ľuďom oriešky. 

Ľudia sa preto hnevajú 

a myškám otravu dávajú. 

 

Babky pletú, čiapky, šály, 

aby ich svojim vnúčatám dali. 

Deti farebné šarkany púšťajú 

a pani Jeseň družne vítajú. 

 

Kolektív 6. B 

 

 



Uzlík v mojom živote 

 

Uzlík v mojom živote 
je ako hrčka na drôte. 

 
Bola som raz v nemocnici 

od rána až do polnoci. 
 

Nejedla som, nepila som, 
len stále zvracala som. 

 
Bolelo ma brucho a aj hlava, 
no našťastie som to vydržala. 

 
Dali mi kus  liečika, 

konečne som zjedla chlebíka. 
 

Liečik telo vyliečil 
a chlebík ho zasýtil. 

 
 

Romanka Šatarová, 6. B 

 

 

 

 

 

 



Ako jeden uzlík zauzlil môj svet 

 

     Mojím svetom, ktorý ma naozaj veľmi baví a zaujíma, je okrem kreslenia aj 

šport. Najviac ma bavia beh, vybíjaná a volejbal. 

     Práve športu som sa nemohla posledný polrok venovať, pretože sa môj svet 

zauzlil uzlíkom, ktorý som dlho nevedela rozuzliť. Tým uzlíkom bol môj boľavý 

palec na nohe. Začal mi totiž zarastať necht do prsta na nohe. Strašne to bolelo. 

Prekážalo mi to pri chôdzi a  behať bolo pre mňa nemožné. A tak šiel šport 

bokom. Po dlhej neúspešnej snahe vyliečiť prst doma, sme museli ísť predsa len 

do nemocnice na chirurgiu.  Až tu mi pomohli a vyliečili moju „boľačku.“ 

     Uzlík, ktorý zauzlil môj svet, sa teda rozuzlil a ja sa konečne môžem venovať 

tomu, čo mi robí radosť. 

 

        Miška Lenhartová, 6. B 

 

 

 

                                          

 

 

 



Bolestivý uzlík v mojom živote 

     V jeden pekný slnečný deň sme sa s rodičmi a sesternicou vybrali na výlet do 

Demänovskej jaskyne slobody. Keď sme dorazili, zostali sme prekvapení, do 

akého kopca musíme vyjsť. Zobrali sme batoh s jedlom a pustili sme sa do toho. 

V strede kopca sme sa už museli posilniť rožkom so syrom a šunkou. Ibaže ja 

som asi fakt bola strašne hladná a ten rožok som rýchlo zjedla. Potužení jedlom 

sme rezko kráčali hore kopcom. Zaťažený žalúdok a namáhavý výstup neurobil 

dobre môjmu telu a strašne ma rozbolelo brucho. Až keď sme kúpili lístky na 

vstup do jaskyne, som to povedala mame. Naši nevedeli, čo majú robiť. 

Nakoniec sme predsa len vstúpili do jaskyne, celú sme ju prešli, poobzerali, ale 

moje brucho bolieť neprestávalo.  

     Všetci pri prehliadke poriadne vyhladli, a tak sme sa šli najesť do reštaurácie. 

Ja som však ledva zjedla dve lyžičky polievky. Pri spiatočnej ceste som  ležala na 

zadných sedadlách a od bolesti a vyčerpania som zaspala. Mali sme sa ešte 

previezť na lanovke na Chopok. O polhodinu som sa celá preľaknutá zobudila 

a hneď som sa opýtala: „Mami, Chopok sme už prešli?“ „Nie, ešte nie,“ všetci 

mi zborovo odvetili a boli šťastní, že som v poriadku a brucho ma už nebolí. 

     Previezli sme sa teda aj na lanovke a šťastní a poriadne unavení sme sa vrátili 

domov. 

 

         Peťka Šuleková, 6. B 

 

 

                                            

 

 

 


