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Cez prázdniny sme boli v Bulharsku. Cestovali  sme tam lietadlom. 

V lietadle bolo veľa ľudí. Keď sme leteli, videl som skoro vesmír. Do 

Bulharska som išiel s mamičkou, Patrikom a ockom. Spali sme v hoteli, na 

pláž sme to mali len trochu, bolo tam veľa piesku. Na novej južnej pláži som 

s Patrikom staval veľký pieskový hrad, okolo hradu sme si urobili obranu, aby 

nám ho vlny nezobrali. Kúpal som sa v Čiernom mori, vlny boli veľké. Keď 



som plával s ockom trochu ďaleko od brehu, uštipla ma medúza. Boli sme aj 

na starej severnej pláži. Domov som si doniesol iba veľké mušle. Viezol som 

sa na taxíku. V Bulharsku sme si kúpili aj rybičky.   Slávko 

 

 

 

 

 

 

V jeden deň nám pani učiteľka povedala, aby sme si do materskej školy 

priniesli jesenné ovocie a zeleninu. Priniesli sme : jablká, hrušky, hrozno, 

slivky, cibuľu, mrkvu, zemiak, paradajky, papriku, petržlen, orechy ... Od rána 

sme sa hrali na ozajstných kuchárov a kuchárky. Mali sme aj kuchárske 

oblečenie: čiapky, zástery a varešky. Kuchársku knihu o ovocí a zelenine, 



z ktorých boli jedlá, sme si poprezerali, boli v nej pekné farebné obrázky. 

Ovocníčkov a Zeleníčkov sme si dobre poumývali, zmyli sme z nich všetky 

bacily, a tak  v nich zostali len samé vitamíny. Z ovocia a zeleniny sme robili 

jabĺčkových ježkov, stonožky z hrozna, zeleninových panáčikov, ovocný 

štvorlístok, na paličky sme napichovali na kolieska porezanú mrkvičku- 

húseničku. Jabĺčok a mrkvy sme mali veľa a tak sme si urobili aj mrkvový 

šalát s jablkami. Chutil nám veľmi a bol výborný. 

                    Sofia, Lilka, Ďoďka -  trieda Stonožky 

 

Náš strom                                                                                                      

Bol raz jeden školský dvor,                                 

na ňom veľký pekný strom.                                 

A pri strome lavičky,                                                      Gaštanko.                                          



sedeli tam detičky.                                                             

Vtáčiky si spievali                                               Čo to klope, čo to ťuká, 

a deti im tlieskali.                                               gaštanový domček puká. 

               Deti z triedy Stonožiek                A v ňom Gaštanko malý býva, 

                                                                 Pred svetom sa stále skrýva. 

                                                                        Deti z triedy Stonožiek                                

                                                                          

                                                                          

                                                                   

. 

                                                                    

      
     Lístok je zelený, potom bude žltý.                 Mám jabĺčko červené, vieme,  
     Jeseň je tu, šarkany už letia                          že ono zdravé je. 
     a deti sa tešia.    Deti z  II. triedy- Lienky        Vitamíny obsahuje, naše  
                                                                            zdravie podporuje. 
                                                                            Deti z  II. triedy- Lienky          



                                                                       
                                                           

 

Hruška zelená, visí na strome,                      Ježko má pichliače, hnedé      

keď spadne, ježko ju zodvihne.                     oči, maličký guľatý noštek. 

                                  Simonka                                               Simonka 

                               

 Kotúľa sa v záhrade dyňa červená, deti z nej na Helowen    

 strašiaka vyrobia.                 Emka, Lukáš, Simnoka 

 

 

 

 

Prišla jeseň a zhodila zo stromov ovocie.  

Prišli deti a ovocie pozbierali, umyli a zjedli. Rolko 

 



Bol maličký ježko a pod zemou krtko a hrali sa s ovocím a zeleninkou. 

Nikolas 

 

                     Lístok je zelený, potom bude žltý. Jeseň je tu, šarkany už    

                     letia a deti sa tešia.      Deti z II.triedy - Lienky 
 

Mám jabĺčko červené, viem, že ono zdravé je, vitamíny obsahuje, naše 

zdravie podporuje.      Deti z II. triedy - Lienky 

 

 

 

 

Nohy nemá, chodiť môže. Čo je to? (Had)  Deti z triedy Motýlikov 

 



Je to štvorcové, má dlhý chvost a mašličky. (šarkan)  Filip 

 

Je to farebné, letí, letí a až spadne. (lístie)         Ďoďka 

 

Je to žlté, guľaté na oblohe. (slnko)     Tánička 

 

Je to zelené, vnútri červené, má to aj malé kôstky.   (melón)  Charlotka 

 

 

 

Príbeh o ježkovi … 



Musí ísť, aby mu ovocie nespadlo. Je už unavený, ale do komôrky si 

musí nanosiť ešte veľa jesenného lístia, aby sa mu  spalo mäkko a teplo. 

Keď v zime príde k nemu návšteva, iný ježko ho ponúkne svojimi 

zásobami. Asi mu niečo donesie aj  kamarát, možno to budú aj huby. 

    

 

 

                                                                    Deti z triedy Stonožiek 

 

 

O čom sa rozprávajú listy na strome? 

- o jeseni, 

- šarkanoch, 

- že fúka vietor, 

- o dažďových kvapkách, o dažďových mlákach, 



- niekedy si spievajú, rozmýšľajú, že majú opadať, ale veľmi sa im     

  nechce.  

                                                 Deti z triedy Stonožiek 
 

 

 

 

 

 

 

 



Ako sa snehuliak lyžoval 

 

Bol raz jeden snehuliak, ktorý sa volal Snehuľko. Napadlo strašne 

veľa snehu a šiel sa lyžovať na kopec. Ale keď vyšiel hore na kopec, bál 

sa spustiť dole. Odopol si lyže a povedal, že si pôjde po sánky a bude sa 

spúšťať na sánkach dolu kopcom. Keď sa nebude báť, potom sa sputí 

dolu kopcom aj na lyžiach, povedal svojim kamarátom.                            

                                                      Riško                                                             

 

 

 

 

 

Vrabce na našom strome 



Vrabec Čvirik sedel na konári, triasol sa, bola mu zima a bol 

hladný. Začalo snežiť, nemal sa kde schovať. Povedal som pani učiteľke, 

aby sme mu spravili domček. A tak p. učiteľka priniesla búdku pre 

vtáčiky, ktorú sme si zavesili na náš strom na našom dvore. Nasypali 

sme tam semienka, a tak každý deň pozeráme, ako sa vtáčiky 

schovávajú do búdky a ďobú semienka. Veľmi sme sa potešili, že sme 

vtáčikom v zime pomohl. A keď príde jar, budú nám pekne spievať.  

                                                              Natálka                                                                                                    



Ako sa staráme o vtáčiky v zime 

 

Nosíme im jedlo, aby neboli hladné.     Ďoďko               

 

 

Vyrezávame fľaše a do fliaš dávame semienka. Vešiame ich vonku, aby 

vedeli vtáčiky, kde majú ísť jesť.          Dávid T.  

 

 

Na balkóne mám kŕmidlo, v tom kŕmidle sú zrniečka, ešte tam bola 

čokoládka, ale už ju spapali. Kontrolujem kŕmidlo, ale vtáčik si ho asi 

nevšimne ani raz, nemôžem sa na neho pozerať, aby sa nezľakol.  Ninka                           

 



Keby som videla vtáčika, ktorému je zima, zobrala by som ho do ruky 

a ohriala ho tak : ha- ha- ha.                                    Klaudia 

 

Kŕmime vtáčiky tak, že mu dávame chlebíky a buchtičky.                       

Nikolasko 

 

 

Zobrali by sme vtáčika do ruky a ohriali by sme ho dychom. Priniesli do 

izbičky a dali by sme mu omrvinky z chlebíka, lebo nemáme zrniečka. 

A keby bol smädný, dali by sme mu vodu, a potom by mohol odletieť do 

teplých krajín.                                    Grétka 

 

Ohrial by som vtáčikovi kožuštek, od ocka by som opýtal drevo, aby som 

mu urobil oheň a dal by som mu pšeničku a chleba.               Dávid N. 



                                                                             

                                                                                                   

 

 

Aký som rád, že mi opadalo lístie z konárov, hovorí listnatý strom. 

A ty si prečo nestriasol listy? Ja predsa nemám listy, ja mám ihličie 

a som v zime celý zelený. A prečo  nemáš listy v zime. Celý rok som mal 

listy, bol so m zelený, na konároch som mal veľa jabĺčok a teraz si 

potrebujem oddýchnuť. Aha to som nevedel, povedal ihličnatý strom.  

                                                                                                  

Katka 

 

 



 
 

 

Zo strechy nám visí,                         Biely panák zo snehu,                            

čo si asi myslí?                                 vyrástol nám na brehu. 

Čo je to?    (cencúľ)                          Predstavte si, vždy je bosí, 

                                                         miesto nosa mrkvu nosí. 

                                                         Čo je to?    (snehuliak) 

 

 

Eskimáci majú dom, nechcel by som bývať v ňom. 

Studený je ako ľad, a ja zimu nemám rád. 

Čo je to? (iglu) 

                          Deti z I.triedy- Motýle 



 

 

 

Sniežik padá, Ježiško už čaká, už svieti stromček a sa jagá.       

Pani zima pozerá sa dole na detičky ako sa ohadzujú snehom. Dáva im 

sniežik, fúka vietor.  

Vitaj pani zima v našej škôlke. Ostaň s nami tu sa hrať, budeme sa spolu 

zabávať. 

Na trón sadla staručká pani zima v lesklých šatách. V rukách drží ľadovú 

palicu. Dáva s ňou sneh alebo ľad. 

Sniežik padá, Vianoce sú už tu. Jeseň už odišla, pani zima prišla. Deti už 

čakajú na darčeky. Zvonček zvoní, vstanú deti a pod stromčekom čakajú 

balíčky.                                                          Deti z III. Triedy- Včielky 



 

Padá sniežik za oknom, utekajú deti von. Zo snehu si spravia hrad, budú 

sa v ňom pekne hrať.                                   Kačiatka 

 

 

                   Malý vtáčik vonku plače, 

                   miesto snehu, po vode si skáče. 

                   Čaká na sneh ako my, 

                   aby sme šli von s klzákmi.                     

 

                                             Deti I. triedy- Motýliky 

   



 

 

Pani učiteľka ja nejem  tvrdé cukríky,  lebo mi opadnú zuby.           Rolko 

Dávidko nebehaj po snehu, lebo je veľmi mokrý. Ja 

nebehám, ja lyžovam.               Dávid D. 

Pani učiteľka tato nám domov donesie živý stromček. A to čo znamená, že je 

živý? Že bude chodiť po byte?               Ninka 

Ja som sa s mamkou  saňovala.          Klaudia 

To čo máme dneska na druhé jedlo?  Návarok?                      Grétka 

 



 

 

                                                                              

 

V triede sme mali karneval. Prišlo veľa rôznych masiek. Tancoval 

pirát s vílou aj vlk tam bol. Motýlia princezná si zabudla čarovnú paličku, 

ale požičala  jej víla Cililng.  Aj pani učiteľka tancovala, také smiešne 

vlasy mala. V kruhu sme sa točili a súťažili sme s balónmi. Bolo to veľmi 

smiešne.  V zázračnej truhlici bol ukrytý poklad. Kinder vajíčko 

s prekvapením. To bola paráda.          

                                                        Deti IV. triedy - Motýle 
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