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                               V krásnom meste dva domčeky stáli, 

                s ďatelinkami medzi panelákmi vyrastali. 

                  Mnoho detí sa tam hralo, nové veci spoznávalo. 

                                        Boli to dve školičky, kde chodili myšky, motýle, 

         ţabky, lienky, stonoţky i včeličky. 
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                             Jeţko, jeţko s pichliačmi, zaspal   

            v lístí na zemi.  Matej 

 

                      V strede leta gaštan zistí,                                       Kedy nastupuje na trón pani jeseň? 

                  ţe má plno jeţkov v listí.                                         Keď všetky stromy budú holé a bez šiat.                  

                  A čo zistí na jeseň?                                                 Keď budú stromy prázdne.                                           

                  Ţe má jeţkov plnú zem.                                          Keď nebudeme mať čo oberať. 

          2.trieda-Lienky                                                     Keď budú farebné listy na zemi. 

                                                                                                                Paťka, Veronika, Marcel 

                              

                  Šarkan letí vysoko ponad domy.                  Jabĺčko červené visí na strome, keď dozreje tak spadne.                  

                                                  Kiara                                                                                   Zuzka 

                         

            

                   V košíku máme ovocie voňavé a sladké.              Lastovičky sa uţ chystajú, do teplúčka odlietajú. 

                                                           Marián                                                                          Samko 

 
                                 

                        Dominik                   Prší, prší dáţď, jeseň je tu zas. Lístočky padajú, deti ich chytajú. Majka 
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         V jednom hlbokom lese ţil medveď Ondrej.  

            Celé leto sa túlal po lese, jedol maliny aţ nastala jeseň.  

            Všetky zvieratká sa ukladali na zimný spánok, len Ondrejovi sa spať ísť nechcelo.   

            Túlal sa po lese, ktorý uţ bol prázdny, lebo ostatné zvieratká uţ spali. Bolo smutno, tak si povedal,   

            ţe predsa len pôjde spať aj on. Bol najvyšší čas, lebo uţ sa mu zatvárali oči. 

            Dobrú noc medveď Ondrej.  

                                                                             Deti 5.triedy - myšky 
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Bola raz jedna kráľovská rodina, tej sa narodila krásna dcéra. Na jej krst pozvali všetkých ľudí   

z okolia, ale potom zistili, že v kráľovskom zámku nemajú dosť tanierov a jednu sudičku nepozvali.      

Keď jej dvanásť dobrých sudičiek po večeri prialo do vienka krásu, dobrotu, milotu, múdrosť a pod,   

zjavila sa trinásta sudička. Bola veľmi nahnevaná a tak princeznú zakliala, začarovala ju tak, že sa  

pichne v pätnástom roku života do vretena zomrie. Jedna dobrá sudička to však zmiernila  

a vyslovila prosbu, že nezomrie ale zaspí na mnoho mnoho rokov a vyslobodiť ju môže iba čistá  

láska. A tak sa aj stalo a všetko sa naplnilo..a tak zaspalo celé kráľovstvo.. 

A čo bolo ďalej ... 

 

           Princ našiel kráľovstvo obrastené ruţami. Išiel do Tesca a kúpil si motorovú pílu, aby nemal toľko   
          roboty a tak zachránil princeznú.  Paťka 
                                                Zavolal políciu a policajti zachránili princeznú. Mirko              

                   Princ sa prerezal aţ do kráľovstva, došiel do kráľovstva a princeznú tam nenašiel.  
                   Prebrala sa sama a odišla do Anglicka.      Hanka 
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                                          Nemá nohy, lezie to, ťahá sa po brušku. Čo je to?  (dáţďovka) Danielka 
  
 
           Lezie pomaly a z domčeka mu trčí nos. Čo je to? ( slimák) Simonka 
  
 
                  Má veľký dom a je zo slamy. Býva ich v dome veľmi veľa. Čo je to?  (mravce) Veronika 
 
 
             Má pichliače a zahrabáva sa do lístia. Čo je to? (jeţko) Tomáš 
 
                              Je to červené, rastie to na strome. Čo je to? (jablko) Adelka 
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                Napadlo nám veľa snehu, snehuliak sa smeje z brehu.   Mirka 

                                                                                    Tancuje si biela vločka, spadla mi na obe líčka. Paťka 

 

                 Mikuláša  si postavíme, budeme mať srandu v zime.  Fero 

                                                                                                    Tancujeme na ľade, spadne uţ na sane.              

                                                                                                                                                        Veronika 

                 Stromček sme si ozdobili, uţ je pekný, veľký, biely.  Zuzka 

                                                                    

                                                                         Krásny biely snehuliak, ozdobím ťa veľmi rád.  Nika 

           Vianoce, Vianoce ... 

U nás doma s mamkou  a Matejom sme si postavili taký zelený stromček. Vianočník. Spolu sme ho   

ozdobili, pri ňom sme si spievali vianočné pesničky. Keď sme uţ povešali všetky ozdoby, čo sme  

mali doma, mamka mi povedala, ţe uţ musíme ísť spať, lebo nás zajtra čaká veľký deň. Ráno, keď  

som sa zobudila pod stromčekom so našla veľa darčekov, ale nemohla som ich otvoriť aţ večer.    

S Matejom sme sa hrali a keď prišiel večer, mamka povedala, ţe uţ môţeme otvoriť darčeky.  

                                                                                                                                Timea 
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         Sánkovala som sa na kopci pri škôlke na kopci s babkou a dedkom,  spadla som, pošiel mi sneh do    

         rukáva, ale som mala vestu proti snehu, aby mi nezašlo do rukáva. Potom som sa mohla sánkovať    

        a sánkovať.                                       

                                                                                                             Natálka 

 

 

        Ja som sa sánkovala s ockom a mamkou v parku. Nie sú tam iba kopce so snehom ale aj ľad. Ocko    

        sa pošmykol na ľade a spadol. Chcel skúsiť či sa pošmykne, ale ľad bol studený a šmykľavý, preto    

        spadol. Chcel stáť ale nemohol, lebo ho bolela noha. Prišli záchranári a odviezli ho do nemocnice. Išli   

        s mamkou domov smutní. Čoskoro sa ocko vrátil so sadrou na nohe.             Filipko 

 

 

         Boli sme doma na veľkej hore, kde je pieskovisko, šmýkali sme sa a šmýkali, potom sme sa   

         sánkovali. Darko havaroval na snehu, bolo veľa snehu a rýchlo sme sa šmýkali, ale nezranili sme sa.   

         Potom sme išli domov. Darko to je akoţe môj brat. Mamka sa na nás iba pozerala.                Lilka 
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        Svadobný obrad je:   Jeden chlap si vyberie manţelku, idú na svadobnú cestu, na   

        svadobnom aute. 

         

        Environmentalista:  Má na nohách zelené fľaky.  Veronika 

                                               

        Filipko, čo hľadáš?“ – „Hľadám kľúč na zamknuté ústa“ 

                                                                                              Pani učiteľka, ja som bacol.“ Marián 

        „Mamka mi musí ostrihať listy na hlave.“  Paťko  

                                                                                 Emka, daj si dole bundu: „Ja mám sveterik.“ 

       „Ony sú svojičky.“ (dvojičky) Kiara  

                                                                    „Pani učiteľka pustíte nám dé dé véčko?“  Zuzka 
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                                                                                                                             Deti 4. triedy - motýle 

 

                                                        Dávidko 
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                                                                                         Nikolka                                                                        Adelka 
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