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Ahojte, milí kamaráti! 

 

Konečne sme štvrtáci! A to znamená, že o chvíľu sa premiestnime 

z prízemia na poschodie. Síce, štvrtý ročník nás presviedča o tom, že čo 

sa týka učenia, nie je to „med lízať“. Píšeme veľa testov a písomiek. 

Naša triedna nám už na začiatku roka sľúbila, že nás bude „dusiť“, 

hlavne z matematiky a slovenčiny. Mala pravdu. Ale na druhej strane 

ku škole patrí aj radosť z takých akcií, ako je každoročná Noc v škole. 

Konečne budeme mať nočnú strašiškolu s druhým stupňom!!! Paráda!!! 

A hneď po Noci v škole ideme na týždeň do školy v prírode. Ale ešte nás 

čaká aj niekoľko „drobných“ povinností, ktoré, myslím, zvládneme ľavou 

zadnou . Najviac sa obávam našej rozlúčkovej, pretože sme si na seba 

už ako-tak zvykli. Naša triedna nám bude hádam najviac chýbať. Ale čo 

už... život ide ďalej a my musíme s ním. 

 

 

Klaudia Demčáková, IV.A 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

APRÍL 

 

Apríl je veľmi bohatý mesiac. Okrem toho, že je mesiacom Dňa Zeme, narcisov – 

teda Svetovým dňom zdravia a iných veľmi významných dní, je aj mesiacom lesov  

a vtákov. Apríl však otváral najväčší kresťanský sviatok – Veľkú noc.  

Učili sme sa, že pohania obdobie ukončenia zimy a návratu jari volali sviatkami jari. 

Vynášali Morenu, bohyňu zimy a smrti, ktorú zapálili a hodili do vody. Spolu s ňou 

vyhnali choroby a pripravili tak miesto jari. 

Naša škola je veľmi známa tým, že robí veľa zaujímavých akcií. 

Pred Veľkou nocou je to živá krížová cesta, v máji staviame máj, spíme v škole... 

Veľmi by sa mi páčilo aj vynášanie Moreny v marci. A vytvoríme si aj vlastný plagát. 

Bol by to dobrý nápad? 

 

Damián Mundír, IV.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Čítame Gabrielu Futovú 

 

Pred rokom sme boli na besede s detskou spisovateľkou Gabrielou Futovou 

v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou. Vtedy sme ju ešte nevnímali 

cez jej literatúru, boli sme na ňu zvedaví skôr ako na populárnu osobu. Beseda bola 

príjemná, ona bola veľmi zábavná, dozvedeli sme sa veľa nevšedných vecí. 

V rámci čitateľskej gramotnosti si čítame jej knižku Keby som bola bosorka. Je to pre 

nás mimočítanková literatúra, ktorú čítame na hodinách čítania. Ja však najradšej 

čítam doma a sama. Lenže mám problém. Z našej knižnice si spolužiaci húfne 

rozobrali všetky 

„bosorky“. Chcem vás 

preto požiadať, ktorí 

máte túto milú knižku 

prečítanú a len tak u vás 

odpočíva na polici, 

prineste ju do knižnice, 

aby sme si ju stihli 

prečítať a zapísať do 

čitateľského denníka. 

Ďakujem 

 

Miška Kozáková, IV.A 

 

 

 

 

 

 



 

 

HÁDANKY 

Je to ťažké a nič to neváži. 

Čo je to? 

(aknadáh) 

Sedí pani v kríčku v červenom ručníčku. 

Čo je to? 

(adohaj) 

 

Hoc má dlhú bradu, nevie ti dať radu. 

Čo je to? 

(azok) 

 

Hlavu má v zemi a nohy vo vzduchu. 

Čo je to? 

(aľubic) 

 

Za siedmimi horami, bije baran rohami. 

Čo je to? 

(novz) 

Katarína Kočišová, IV.A 

 

 



 

Hrajú vám štvrtáci 

 

Na hudobnej výchove preberáme tému Hrajú vám štvrtáci. Minulý školský rok nám 

hrali terajší piataci a veľmi sa nám páčilo, ako spolu s pani zástupkyňou 

Humeníkovou sa predviedli s doma vyrobenými hudobnými nástrojmi a dokonca aj 

zahrali nejakú pesničku. My sme sa na to pripravili tiež. A budete pozerať, aké 

nástroje sme s pomocou našich rodičov vyrobili. Zatiaľ sme si pesničku ešte 

nenacvičili, ale máme plán predstaviť sa pred spolužiakmi na spoločnej školskej 

akcii. Veríme, že budete milo prekvapení. 

Dorotka Bučáková, IV.A 

 

 

 

 

 



 

Prišla jar 

 

Stopili sa všetky ľady, 

jar sa tlačí do záhrady. 

Slniečko sa s láskou smeje, 

psík s mačičkou sa už hreje. 

 

Príroda sa vôkol budí, 

pozýva von všetkých ľudí. 

Trávka raší, pučia stromy, 

detí kŕdeľ na priedomí. 

 

Prvý dážď už neba padá, 

zemička je tomu rada. 

Zalejeme nám záhradu, 

pre bohatú úrodu.                 

Olívia Belasová, IV.A 

 

 



 

 

 

KARNEVAL 

 

Stretnú sa Fiona, Pipi dlhá pančucha, bezdomovec, nie je to začiatok vtipu. Je to 

začiatok super akcie našej školy. Vo februári sa tradične organizuje karneval pre 

žiakov I. stupňa. Keďže pre nás štvrtákov to bol posledný prvostupniarsky karneval, 

tak sme si ho riadne užili. Aj ja som doma premýšľal nad maskou, nakoniec som si 

vybral postavu z mojej obľúbenej rozprávky Up, obchodníka s balónmi Carla 

Frederiksena.  Najprv som si znova pozrel celú rozprávku, pozrel si kostým. Požičal 

som si od babky chodítko, spoločne s rodičmi sme kúpili balóny a okuliare, mamkine 

staré sako, motýlik a maska bola hotová. Bolo to celkom jednoduché. Myslím, že 

maska bola zaujímavá. A čo moji spolužiaci? Obláčik, leopard, kostlivec, upír - všetci 

boli skvelí. Najviac ma zaujali doma robené masky, ktoré boli veľmi kreatívne.  

To sme my, my sme ale masky  

Filip Hric, IV.A 

 

 

 



 

 

 

Riešime Kozmix – Malú finančnú akadémiu. 

 

Naša trieda sa zmenila na veľké mesto.  

Že nechápete?  

Nevadí. Poviem vám, čo sa stalo.  

Zapojili sme sa v rámci finančnej gramotnosti spolu s časopisom Kozmix do malého 

bankovania a obchodovania. Sme štyri pracovné tímy. Cez rozličné úloha za ich 

splnenie dostávame peniaze. Nakupujeme budovy, máme bankárov, ale zároveň 

máme aj tím architektov, ktorí vytvorili plán, ako budú vyzerať jednotlivé štvrte mesta. 

Máme vlastný názov mesta a vlastnú menu. Zatiaľ vám to však neprezradíme, 

podelíme sa s vami o to až v budúcom vydaní. Pretože ešte len začíname budovať 

a nakupovať, sme na začiatku a preto nebudeme predbiehať udalosti.  

Ale prezradím iba toľko, že je to paráda a veľmi nás to baví.  

Oplatí sa zahrať na dospelákov a zažiť, ako to môže v skutočnosti fungovať 

Jakub Sukovský, IV.A 

 

 



 

 

Milujem zvieratá 

Už od malička som mala rada zvieratá, hlavne mačičky a psíky. Keď som mala päť rokov , 

dostala som prvého psíka. Dala som  mu meno Bady . mala som tiež prvú mačičku , no keď 

som mala osem rokov , tak zomrela. Bolo to pre mňa veľmi tažké  , lebo to bola najlepšia 

mačička na svete. Aj môj Bady si ju obľúbil. Bady žije s nami a vždy ho budeme ľúbiť. 

Doprajem mu takú lásku , ako keby to bol môj brat :D . Konečne  zvieratá  už nie sú len  veci, 

konečne boli uznané aj v zákone , že sú to živé bytosti a treba ich chrániť . To som fakt veľmi 

rada. 

Karin Kozáková , IV.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príchod jari 

 

V lesíku na stráni, 

snežienka sa berie, 

a škovránok jarnú 

pesničku si melie. 

, 

Potôčik žblnkoce 

záružlie už svieti, 

vodička čľapce, 

poďte vonku deti! 

 

V záhradke pod kríkom 

fialka už vonia. 

Belavé zvončeky 

o jari nám zvonia. 

Marek Pačuta, IV.A 


