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      Jesenný vetrík                                                                                           Prišla k nám farebná jeseň,                         
Šantil vetrík cupky -lupky,                            Skáče zajko do lesa, pletie sa pod kolesá.          V košíku nám veľa hrušiek 
priniesla.                                                                                                                                                                                                                  
poza skaly, poza dubky.                                Lietal šarkan po nebi, vysmieval sa chi-chi.       Vetrík fúka fu-fu, šarkan letí hu-
hu.                                                                                                                                                                                                                              
Našiel si tam kopu listov,                              Ale beda mu, stratil z chvosta mašľu.                                               Deti 4. tr. 
Motýliky                                                                                                                                                                                                     
odfúkol ich preč z konárov.                                                                Nela 4. tr. Motýliky 
                                                                          Muchotrávka červená spoza pníka pozerá.                                                                                                                                                                                                    
Plače ježko pod stromom,                          Tam sa za ňou pozrie ujo. Ujo povie „ Čo je to?“                                                                                                                                                                                                                                                   
lebo stratil z lístia dom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Prišla k nemu veverička,                               Ja som malá muchotrávka, rastiem si tam v lese.                                                                                                                                                                                                                                                                                        
pohladila mu obe líčka.                                      Nie som  jedlá, veru nie.  
                                                                                                                       Barborka 4. tr. Motýliky  
Jeģko Deģko naplakal,                                                                                                                                                                                                                                                                          

jabĺčka jej zato dal.                                                     Ježko lezie po tráve, obzerá sa po všade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Veverička bola rada,                                                  Kvety kvitnú na dvore, každý ich tam polieva.                                                                                                                                                                                                                                                      

že komôrka nebude prázdna.                                                                             Hanka 4. tr. Motýliky                                                                  

Gabika, Hanka, Alex  4. tr. Motýliky                                                          



  Rozlúčka s letom                                                                         Posledný tanec 

Zavolal vietor listy jeden deň Studený vietor fúka okolo stromov. 
na lúku sa hrať. Lístie už tancuje posledný tanec. 
Oblečte si šaty červenej a zlatej farby,                                                     Jeseň sa už končí, 
pretože leto letí preč a jeseň príde zas.                                                    zima už číha za rohom.  
                Deti 3.tr.-Kačičky 

*ÅÓÅĐ                                                                                         ,ÉÓÔÁ Á ÇÁĤÔÁÎÙ              

Padá lístie padá, šarkan letí,                                                                             Ani listy ani gaštany                   
Tešia sa mu všetky deti.                                                                              nebudú už v záhrade.              
Vietor fúka prší dážď                                                                                 Všetko biela perina                             
My sme však pripravení, máme pršiplášť.                                         už za chvíľu prikryje.                 . 
 

Zeleninku pozbierať, do pivnice vkladať                                                                      Šípky             
a v zime ju pojedať.                                                                                               Šípky, šípky guľaté, 
Je to vždy a všade v jeseni                                                                                    pichľavé a červené.           
vieme to my deti a aj dospelí.                                                                                         IÁÊþË ÄÏÂÒĻȟ ÖÏĐÁÖĻ 
         Deti z ÔÒȢ -ÒÁÖéÅËÏÖ                                                                                     mamka s ÏÃËÏÍ ÎÁÖÁÒþȢ 
                                                                                                                                                           Deti 4. tr. Lienky  
    Hádanky 
 Je to holé a nemá to nič iba konáre. Čo je to?  (Strom)       Má to nohu a veľa bielych bodiek. Čo je to? ( Muchotrávka) 
Pichľavá guľa kotúľa sa z vŕška.     Čo je to?   (Ježko)             Je to fialové a vo vnútri žlté a má to kôstku. Čo je to? (Slivka)                                                                 

Deti 4. tr. Lienky  
                                                                                                                                                                            



    

 

 

                    V dedkovej  záhrade sme zbierali listy a orechy.  
 Dedko nemohol vytiahnuť repku, pomohli sme mu.                          Pooberal dedko hrušky, 
                                                                                                                       boli sladké ako med.  
  Jabĺčka sú červené a sladké.                                                                   Ponúkol z nich jednu muške,                                                                           
Keď ich zjeme budeme zdraví.                                                                 tá ich zjedla hneď. 
                                         Deti 2. tr.  Lienky                                                        Deti 2. tr. Lienky                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                            

                                                                                                Padajú listy padajú, deti z nich domčeky stavajú. 
                                                                                                Ja mám domček malý, dobre sa mi darí.  
                                                                                                         Jakub Moroz 1. tr. Žabky                                   

                       Pyšné jabĺčko                                                                                                                                                                            

Kde bolo, tam bolo, bolo jedno jabĺčko.                                            Letí, letí krídla nemá,                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Bolo chutné a červené. Myslelo si , že je najkrajšie na svete.        zo stromu si na zem sadá.                                                                                                                                                                                                 
Ale nebolo, pretože sa pustil do neho červík- nezbedník.               Čo je to?  (lístok)                                                                                                                                                                                                                                       
Červíček, červíček prečo si prišiel? Lebo si namyslené.                                                                                                                                                                                          
Jabĺčko s červíkom sa dohodli,                                                             
že červík odíde z jabĺčka a jabĺčko nebude namyslené.   
                                           Hanka a Barborka 4. tr. Motýliky                                  

 



 

Čo skrýva lístie. 

V lese žil jeden ježko. Stále chodil po lese a zbieral jabĺčka a hrušky. Keď opadali všetky listy zo stromov zrazu ježko nič 

nevidel. Ani jedno jablko ani jednu hrušku ani žaluď ani gaštan. Sadol si a rozplakal sa. Veverička pribehla a povedala: 

„tu máš lupu a hľadaj“. Ježko zobral lupu a hľadal. A čo našiel? Našiel cumeľ, topánku, fľašu, s mliekom ale našiel aj 

gaštan a jabĺčko. Ježko sa čudoval a pýtal sa veveričky kto po lese rozhádzal všetky veci. Potom sa už vybral do svojho 

domčeka a ľahol si spať.   Deti 4. tr.- Lienky 

             

 

"ÏċÁÖï ËÏÌÅÎÏ  

Jedného dňa som pomáhala ockovi pri našom domčeku.  

Bola som v záhrade, hrabala som, pošmykla som sa a a spadla som.  

Na kolene bola veľká rana. Museli mi na to dať veľký náplasť. 

Veľmi to štípalo. Ako dobre, že sa to už zahojilo.                                                                                                                                      

T. Kusová 3. tr. Kačičky 

 

 



 

                          

hruška  -muška                                                Stará , veľká cibuľa s deťmi na hlave – zelená cibuľa: Paľko                                                                                                                                                                                                               
strom - dom                                                     Chrasta ma škrabala - Gabika                                                                                                                                                                                                         
krava - tráva                                                     Náš psík nefunguje, raz za čas zdochne - Nela                                                                                                                                                                                                     
farbička- maličká                                              Ocko mamke volá, aby išla cez iný otvor, aby neišla cez prvý, lebo sú tam                                                                                                                                                                                                              
snehuliak- zimuliak                                         policajti - Barborka  4. tr. Žabky                                                                                                                                                                                                    
vločka - kočka                                                                                                                                                                                                                                                                     
taška - mačka                                                  „ Pani učiteľka ja som sa rozliala s polievkou.“                                                                                                                                                                                                                     
hruška - ruška                                                 „ Pani učiteľka ja som sa bojila od Mikuláša.“ – Nellka C.                                                                                                                                                                                                                
domček - ronček                                               Pri popoludňajšom odpočinku sa  Dávidko pýta „ pani učiteľka, kedy sa                                                                                                                                                                                                                                 
zajko - tajko                                                        vyspíme?“ – Deti 2. tr. Lienky                                                                                                                                                                                                                  
šiška - piška                                                                                                                                                                                                                                                                        
stolička  -rolička                              Pani učiteľka ponúka deťom lentilky, Nelka hovorí: „ aj ja ľúbim entilky.“                                                                                                                                                                                                                                              
hviezda - mezda                              Dievčatá tancovali, Adam hovorí: „ pani učiteľka oni tancujujú.“                                                                                                                                                                                                                        
jablko - dablko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
domček - papulček       Deti obedujú, Nellka hovorí „ešte sme si nepoprajali.                                                                                                                                                                                                                   
čiapka - mačka                                            Učiteľka pomáha pri upratovaní hračiek Damián hovorí:“ pani učiteľka toto                                                                                                                                                                                                                    
dráčik - mráčik                            autíčko tu nepatruje.“                                                                                                                                                                                                        
šarkan - harkan            Viki hovorí „ Pani učiteľka boli sme v Ebykte.“                                                                                                                                                                                                                                 
listy- šišky                                                              Deti 2. tr. Lienky                                                                                                                                                                                                   
jeseň - pieseň                                                                                                                                                                                                                                                                        
veverička- prepelička                                                                                                                                                                                                                                                       
konár- komár,  Lea, Veronika, Simonka, Paľko, Gabika, Matej – 4. tr. Žabky 



Kde sú všetky deti? -  Pýta sa Šimon 
Neviem, ešte všetky spajú – odpovie Saška  
 
P.učiteľka, ja keď sa hrám nikdy sa neunavím. 
     Erik  
U:Deti na jeseň babka s dedkom čistia záhradku od napadaného lístia. 
     Viete čím ho pohrabú? 
Tomáško: Hrabátkom predsa.                                                             D: Pani učiteľka bolí má hlava.                                   
                 Deti 2. tr. Stonožky                                                               U: Sme na čerstvom vzduchu, určite ťa prestane.  
                                                                                                                   D: Ale mňa bolí brucho.   
                                                                                                                   U: To preto, že si hladná, keď sa naobeduješ urči ťa  
Vyklíčil mi zub – A. Nagy                                                                              prestane bolieť.                     
                                                                                                                    D: Ale mňa bolia kríže.             
Dianka: „Keď ešte raz urobíš niečo zle máš padáka“.                       U: ale nehovor. A kde máš kríže?                     
                    Sofyia: „Ja nechcem mať padáka“.                                   D: Tu. (Dieťa ukazuje pod kolenami)         
          Dianka: „Ešte máš jednu šancu“.                                      D: Aha, čo som postavila!                   
                                                                                                                     U: Čo?      
 U: Deti kto má rád pomaranče?                                                            D: Bicykel. 
   Samko Šuster: pani učiteľka ja nemám rád poramanče.                 U: Ja som si myslela, že kolobežku.              
                                                              Deti 3. tr. Kačičky                          D: Nie kolobicykel                       
                                                                                                                                                   Deti 5. tr. Myšky 
 
 
 
 
 
 



 

                       
                        
 Odkiaľ padá sneh? ( z neba) - Hanka 
Odkiaľ je pani zima? ( zo severného pólu) – Filip 
Sniežik padá bielučký, čo sa z neho dá stavať detičky? (snehuliak) – Bianka 
Je to biele, chytíš to a roztopí sa. Čo je to? (snehová vločka) – Filip 
Padá malá hviezdička, chytíš ju a bude vodička. Čo je to? (vločka) – Paľko 
Je to drevené a jazdí sa v tom v zime. Čo je to ? (sane) – Marko 
Je to teplé a zapaľuje sa to v zime. Čo je to? (oheň) – Barborka 
Je to kovové a jazdí sa tým v zime a na snehu. Čo je to?  (lyže) - Marko 
Je to plastové a jazdíme na tom v zime na snehu má to rúčky, aby sa tým dalo zabrzdiť. Čo je to? (boby) – Lea 
Je to biele, nosí sa to na nohách. Čo je to? (čižmy) – Tibor 
Je to guľaté a ligoce sa na vianočnom stromčeku. Čo je to? (bombuľa) – Hanka 
Je to na vrchu stromčeka. Čo je to? (hviezda) – Filip 
Keď je zima pijeme teplý nápoj. Čo je to? (čaj) – Marko 
Staviame na Vianoce a má to určite každý. Čo je to? (vianočný stromček) – Bianka 
Keď nemáme vianočné gule aj tak to môžeme dať na vianočný stromček a tým si ho vyzdobiť. Čo je to? ( papierové 
ozdoby)                         - Matej 
Je to na stromčeku, svieti to a nemusí to mať každý. Čo je to? ( sviečky) – Filip 
                                                                                                                                             Deti 4. tr. Motýliky  

 



                         
               
               Mikuláš 
      Mikuláš je dedko starý,                                                     
       vie on robiť veľké čary.                                                                         Srdiečko ja mám, babke a dedkovi ho dám.  
       Mikuláš, Mikuláš                                                                                    Chodíme na huby, veľmi sa nám to ľúby. 
       daj nám lízatko do čižmičky,                                                                 Sofia Mária Gazdagová 1. tr. Žabky                                                    
       veď sme ešte maličký. 
      Daj nám do čižmičky                                       Vianočný čas 
       aj dva cukričky.                                             Konečne prišiel čas,  
                                                                                keď začali sme koláčiky 
                         Filip, Laura 4. tr. Motýliky         vianočne piecť. 
                                                                                Hurá, hurá to je vianočný čas. 
                                                                                Máme ho všetci radi. 
                                                                                Nevieme sa však dočkať,  
Mikuláš, Mikuláš, čo to máš?                            keď už budeme pod stromčekom 
Dám ti moju čižmičku,                                         darčeky rozbaľovať. 
Možno mi darček dáš. 
         Deti 4. tr. Lienky 
                                                                                                          Vianoce prišli, už sú tu, 
                                                                                                       stromček nám v triede svieti. 
                                                                                
                        Spievame, tancujeme tešíme sa, 
                                                                                                       Spolu s našou pani učiteľkou 
                        



                                                                                Darčeky rozbaľujeme. Deti 4. tr. Lienky 
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