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Rozlúčka s letom 



 

Leto končí, jeseň ide, 

šarkan letí tešia sa deti. 

Má dlhý chvost, pestrý ako kvet, 

Letí vysoko na celý svet. 

 

Slnko svieti na oblohe, deti sa tešia. 

Pozorujú lastovičky ako sa chystajú 

do teplých krajín. 

Vrabec je smutný, lebo chce letieť s nimi. 

  

Listy padajú zo stromov, 

žlté, hnedé červené 

sem tam aj zelené 

Deti 1. trieda Žabky 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 



 

Jeseň pani bohatá 
Padá lístie padá,  

ja som veľmi rada.  

Že zas pôjdem do školičky, 

naučím sa tam pesničky.  

Gaštany a žalude,                                                                                                                                                            Zober si ty pršiplášť, 

poskákali zo stromu,                                                                                                                                                         lebo bude dlho liať. 
zvieratká  ich pozbierali ,  

do komôrky ponosili.  

                       V jeseni sa zbiera úroda, 

Lastovičky čvirikajú,                                                                                          aby si oddýchla aj príroda. 

že už od nás odlietajú .                                                                                       Zeleninku a ovocie ochutnaj, 

Vrátia sa k nám ony zase,                                                                                   svojmu telu zdravie daj. 

Keď zima do kúta sadne                                                                                                                                                                         

Šarkan letí, nemá krídla, 

možno ku nám priletí, 

dajte deti, dajte pozor, 

na draka sa premení. 
 

V jeseni sa zbiera úroda, 

aby si oddýchla aj príroda. 

Zeleninku a ovocie ochutnaj, 

svojmu telu zdravie daj. 

Deti 2.tr.-Stonožky, 3.tr.-Kačičky  



                                                                                                                                         Ako sme oslavovali sviatok našich starkých 
                   

                                                                                                                       Na tento deň sme sa veľmi tešili. Mali sme pekné kroje  

                                                                                                                      a pripravený  pekný program. Recitovali sme básne  

                                                                                                              a spievali pesničky.  

                                                                                                                       Zahrali sme sa na bábku a dedka ako ťahali repku.  

                                                                                                                  Zavítala k nám aj pani Jeseň, ktorá rozdávala jabĺčka, hrušky                                                         

                                                                                                               a hrozno.  

                                                                                                                 Najviac sa nám páčil tanec na pieseň Sokoly.  

                                                                                                                Naše babky mali veľkú radosť.  

                                                                                                                 Niektorí až plakali a my sme nevedeli prečo.  

                                                                                                                 Pani učiteľka nám povedala, že od radosti.  

                                                                                                                    Bol to super zážitok pre všetkých.  

                 

                                                                                                                                                                                    Deti 1. triedy Žabky 
  

 

 

 

 

 

 

Obrázky: Deti 2. triedy - Lienky 



 

Gaštanko v rozprávke  
 

Bol raz jeden Gaštanko. Keď začal fúkať vietor,  

tak odfúkol Gaštanka zo stromu na zem.  

Gaštanko sa kotúľal do zajačikovej záhradky.  

Zajačik poslal Gaštanka preč zo svojej záhradky, lebo  

sa bál, že mu zničí záhradku. Gaštanko odišiel  

od zajačika a stretol  myšku. Myška zavolala   

Gaštanka do jej domčeka a rozprávala mu  o kamarátke  

veveričke. Gaštanko odišiel za veveričkou. Veverička 

 Gaštanka pozdravila a zavolala ho do domčeka na strome.  

Veverička rozprávala Gaštankovi o krtkovi.  

Gaštanko išiel ku krtkovi.  Keď prišiel ku krtkovi,   

začalo snežiť a Gaštankovi bola zima.  Tak krtko zavolal 

 Gaštanka dnu do domčeka pod zemou. Zasvietilo 

 slnko a Gaštanko v domčeku pod zemou začal rásť  

a vyrástol  z neho gaštanový strom v zajačikovej záhradke. 

 Kamaráti myška, veverička a krtko sa z  Gaštanka tešili.  

Aj zajko sa stal jeho kamarátom. 

 
                                                                                                               

 

 

 

    Deti 4.tr.-Lienky 



A ešte niečo... 

 
.  

    

 

 

 

                                                                                                                                Zvonilka je lesná víla, 

                                                                                                                                 rada sa v lese skrýva. 

                                                                                                                                 Má tam veľa kamarátov,             Žirafka je kamarátka,            

  Veverička je šikulka. Veselo skáče po stromoch. Má dlhý                                    rada sa s nimi hrá                        dlhým krkom obzerá sa. 

  chvost, preto nikdy nespadne. Po konári sa šplhá pre smrekové                         a má dobré nápady.                     Hľadá kto je nablízku, 

  šišky, hryzie z nich semienka. Rada pozerá zo stromu, z výšky,                                                 Zojka                  oblíže mu tváričku. 

  čo robia zvieratká. Tie sa niekedy boja, lebo niekto stále búcha                                                                                                Lianka 

  do stromu. Je to ďateľ, ujo doktor dobe do stromu a lieči ho.                                                                         

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                                                                                                        

                                                                                                                                      Deti 2.tr.-Stonožky, 3.tr.-Kačičky a 4.tr.-Lienky                   



 

 

 
 

                                                                                             List pre Dorotku do nemocnice 

Milá Dorotka ! 

 

 

Máme Ťa veľmi rady. Kedy sa vrátiš z nemocnice milá Dorotka? 

Skoro sa uzdrav, aby si sa s nami mohla hrať. 

Jedz veľa vitamínov, aby si sa vyzdravila. 

Uzdrav sa čím skôr, aby si mohla nacvičovať program pre babku a dedka. 

Dorotka musíš veľa cvičiť a piť, aby si sa skôr uzdravila. 

Je nám za tebou smutno. 

Ahoj tešíme sa na Teba. Tvoji kamaráti Žabky. 

 

Deti 1. triedy Žabky 
 

 



Auta jazdia po ceste. Šoféri musia pozerať na dopravné značky,  

aby do seba nenarazili. Keď  prídu na križovatku, pozerajú na semafor.   

Má tri farby. Zelenú, oranžovú,  červenú. Šoféri  musia poslúchať semafor,  

najmä keď svieti  červená. Znamená stáť! Vlaky chodia po koľajniciach.  

Nesmú z nich vystúpiť. Keď pôjdu po koľajniciach, pôjdu do mesta,  

kam cestujú ľudia. Na stanici zastanú  a tam vystúpia alebo nastúpia ľudia aj deti.  

A cestujú ďalej až do Bratislavy. 

                                             Jakubko    

 

Ľudia chodia po chodníku. Aj my, keď ideme na vychádzku, ideme po chodníku.  

Nosíme aj svietiace vesty. Tiež musíme dodržiavať pravidlá.  

Prechádzame cez prechod - zebru alebo tam, kde je semafor.  Svieti tam panáčik.   

Raz zelený, raz červený. Zelený panáčik dovoľuje prejsť. Na vychádzku nosíme  dopravný terčík.  

                                                                                                               Matejko  

 

                                                                   Všetko, čo vieme, sme si vyskúšali na dopravnom ihrisku. Jazdili sme                      

                                                                                    na odrážadlách a kolobežkách, všetci sme mali reflexné vesty  a prilby  

                                                                                    na hlavách. Boli tam závory,  semafory , dopravné značky, vyznačené   

                                                                                    prechody a cesty. Bola tam aj teta  policajtka,  ktorá na všetko dozerala  

                                                                                    a upozornila nás,  keď sme urobili dopravný priestupok. Za odmenu    

                                                                                    sme dostali detský vodičský preukaz. 

                                                             

                                                                 

                                                                   Karinka                                                                 Deti 3.tr.-Kačičky a 4.tr.-Lienky 



 

 

 
Ide to po ceste a je napnuté na električku. Čo je to?    (Trolejbus)  Janík 

 

Nemá to kolesá, ale jazdí to po vode.  Čo je to ? (Loď)  Klaudika  

 

Má to štyri kolesá a ide to rýchlo a ide to rýchlo.  

Nemyslíte, že je to vlak, je to predsa autobus.       Nelka J. 

 

Má to krídla, ide vo vzduchu, nie je to vták. Čo je to ?  

(Lietadlo) Samko  

  

Má to kolesá, ide to po ceste. Čo je to ? (Auto) Nellka C. 

  

Má to kolesá a jazdí to. Čo je to? (Autobus) Nicolka 

 
 

 
                                                                    

                                                                                                                           

                                                                                                                     Ide to po koľajniciach, je napojené na elektriku. Čo je to? (Vlak)  Julinka 

  

                                                                                                                                    Má to šesť kolies a domček na vlečke.  Čo je to? (Domiešovač)  Lukáš 

 

                                                                                                                           Má to dve kolesá, ide to po ceste. Čo je to? (Motorka)   Kristínka 

 

                                                                                                                      Má to štyri kolesá a ide to rýchlo. Čo je to? (Štvorkolka)Adam  

  

                                                                                                                                                                                                                Deti 1. triedy Žabky 



 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Jedného dňa sme s pani učiteľkou spievali pesničku o Mikulášovi. Nevedeli sme sa dočkať kedy 

príde. Chystali sme pozdravy, kde každý nakreslil, čo si prosí od Mikuláša. Skoro všetci sme chceli 

sladkosti. Mikuláš k nám naozaj prišiel, nie na soboch, ale na aute, lebo vonku nie je sneh. Prišiel s ním aj 

anjelik a čert. Čert potom odišiel, lebo my sme všetci dobrí povedala pani učiteľka. Dostali sme plno 

sladkostí. Keď sme spali poobede, Mikuláš tu bol ešte raz, ale zablúdil do kuchyne. Pani učiteľka nám 

dala balíčky, keď sme išli domov. Veľmi sme sa tešili.                                               

                                                                                                                        Deti 1. triedy Žabky  
 



        Ako sme sa pripravovali na Vianoce 
 

 

                           Kreslili sme, čo si prosíme pod stromček.  

                       Ozdobili sme vianočný stromček.                                                        Vianoce  

           Vystrihovali sme snehové vločky a skladali anjelikov.                Stromček sa v škôlke ligoce, 

                     Zdobili triedu vianočnými ozdobami.                                        blížia sa už Vianoce. 

            Nechýbal ani betlehem, adventný veniec a kalendár.                        počúvať už budeme, 

          Z adventného kalendára si vyberáme každý deň cukrík.             lebo darčeky dostať chceme. 

                S pani učiteľkami sme piekli vianočné pečivo. 

                                 Vyzdobili sme si okná.                                                                           Ivanka, Sárka   

               Z odpadového materiálu sme urobili stromček 

                                pre Zdravka a Zdravušku. 

                         Pripravujeme vianočné vystúpenie. 

                                 Tešíme sa na Vianoce.                                       Deti 4. triedy - Motýliky 

 

                                Deti 1. triedy - Žabky 

 



 

 

Prišla zima 
 

Prišla pani Zima, ktorej sme sa 

nevedeli dočkať.  

S pani učiteľkou sme spievali 

pesničky, aby konečne napadal 

sneh.  

Jedného dňa sme sa dočkali. 

Postavili sme si snehuliaka a nachystali vtáčikom kŕmidlo.  

Veľmi sa tešíme a spievame pesničky o zime, aby nám sneh, čo 

najdlhšie vydržal. Potom sa budeme sánkovať a kĺzať. 

 

                                                                  Deti 1. triedy - Žabky 



 

                 

                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deti 3. triedy - Včielky 



Les v zime 
Sneh napadal na stromy 

prikryl zvieratkám brlohy. 

Aj trávičku schoval im 

hladné  boli a potravu hľadali. 

Peťka, Dávidko – deti 4. triedy – Motýliky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trošku vtipu na záver  :   „Ktorí vtáci neodlietajú na zimu?“ 

                                                              Adik – 4. trieda – Motýlik: „Opakovací papagáj.“ 
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