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Vykukla sneţienka spod snehu, 

Skoro som si vyzula snehuľu.                      

Počkaj, počkaj biely kvietok, 

Zlomím ti snehuľou lupienok. 

Vyjdi, vyjdi slniečko, roztop všetok sneh, 

Nech prídu jarné kvietky a 

počuť detský sneh. 

 (p. uč. a deti z triedy kačičiek )                   
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 JAR 

 

Stromy, stromy, holé ste, 

púčky, púčky vylezte. 

Všetky v úli bzučia,          

všetky stromy pučia. 

Listy, listy poďte von veselo,             

aby bolo všade zeleno. 

Trávička, trávička zelenaj sa, 

deti z jari radujte sa. 

p. uč. a deti z triedy kačičiek                                                                                  
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Rady detí V. triedy, ako byť stále zdravý... 

 

 Musí jesť veľa vitamínov. 

                                              Trochu sa hrať na čerstvom vzduchu. 

 Piť veľa čaju. 

                                                Musíme veľa cvičiť.                                       

 Jesť trošku štipľavých cukríkov. 

                                               Natrhať ţihľavu a urobiť z nej čaj. 

 Ovoňať kvietky. 

                                                Jesť osvieţujúce jedlo. 

 Počúvať mamku a ocka. 

                                                Piť mlieko, aby sme mali zdravé kosti .                              
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Básničky pre ďatelinku 

                                                                 Lienka 

                                                 Bola raz jedna lienka, 

                                                 Jej kamarátka bola včielka. 

                                                 Išli kamarátky do sveta, 

                                                 Nech sa im dobre polieta. 

                                                                                                     Filip 

  

                   

                        Veronika 
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Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna škôlka a v tej škôlke bola trieda v ktorej boli 
nezbedné farbičky. Farbičky sa pohádali, kaţdá chcela ísť rýchlo von. Ale ako? Ktorá 
ţe z nich bude prvá? Deti sa rozhodli, ţe im pomôţu. Vonku je zima. Ktorá sa nebojí 
zimy? Ja, ja sa nebojím zimy. Vykríkla biela farbička.  Ja som jasná ako snieţik, ako 
malá sneţienka. Práve preto prvá beţím, kaţdá farba chvíľu počká. A tak sa vybrala 
prvá biela farbička. Za bielou sa ponáhľala červená. Krášlim čiapky v zimnom čase, 
krv má moju farbičku. A keď trochu vymrznete, objavím sa na líčku. A tak začala 
červená farbička krášliť deťom nielen čiapky ale aj tváričky. A čo modrá? Tá uţ 
vedela ţe bude tretia, odtieň nebu, snehu dá. Deťom očká pekne svietia, keď 
sapozrú do nebíčka. Čo tam vidia? Predsa prerinbabku ako spúšťa perinku. Zelená 
tá sa hnevá, ţe mráz zničil čo len treba. Ostalo len ihličie a na to uţ mráz veru nemá. 
Tak sa ponáhľala aspoň na to ihličie. Hnedej je však radosť veľká utekala dolu 
k zvieratkám.               
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Gaštany a ţalude to je pokrm ktorému ani jedno zvieratko neujde. Ţltá tá sa 
neponáhľa, lebo dobre vie, ţe keď vyjde slnko snieţik sa hneď pominie. A tak ostala 
ţltá farbička a ostatné farbičky pekne na poličke v triede a čakajú, ktoré dievčatko 
alebo chlapček si ich vezme a začne kresliť, vyfarbovať čo len chce. A to je koniec 
rozprávky o nezbedných farbičkách. 

                                                       

 

                                                                       Deti a učiteľky z 1. triedy - motýľov 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

.  
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Ostruţiny, jahody a maliny, 
poţičiam si veľký košík od mamy, 

mama ja Ťa poteším, 
celý Ti ho naplním. 
(deti a p. uč. V. tr.) 
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Mamka Anička 
 
Moja mama Anička, 
veľmi dobré srdce má. 
Krásne modré očičká, 
s láskou na nás otvára. 
A tie jemné teplé dlane, 
pritlačím tvár silno na ne. 
Aký som ja veľmi rád, 
kaţdý je s ňou kamarát. 
„Máš Ty ale mamu skvelú:“ 
vravia mi vţdy kamaráti, 
vystískam ju ihneď celú, 
aţ sa domov z práce vráti. 
 
( Veronika, 6 rokov, Samko 6rokov,Laura 6.rokov s pomocou p. uč.) 
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                                                                    Na telezijóre je dvdčko.  Valentínka 
 
Zajtra budeme mať guličkovú polievku. Nikolas 
 
                                                                     U ibze máme počítač.  Nikolas 
 
 
Pani učiteľka, dobre som vykreslil? Rolko 
 
Učiteľka ukazuje deťom sklenený pohár a pýta sa detí, z čoho je tento pohár. 
Dávidko odpovedá: z ľadu. Dávidko 
 
Keď sa ocko vráti z misie idete na dovolenku do Bulharska? 
Pýta sa pani učiteľka. Nie, ideme do sveta. Timea. 
                                                         
                                                           Pani učiteľka Kiara je moja manžela. Dávid 
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 Básnička: Ide auto po ceste, 
 zelená mu svieti, keď zasvieti červená, 
 vieme čo to znamená. Stoj.  
 Deti 2.triedy – Lienky 
 

 

Naša teta kuchárka dobré jedla varí,  
a potom sa lienkam dobre darí. 
Deti 2. Triedy - Lienky 
 

 
 
Máme radi ovocie a zeleninu, aby sme boli zdraví celú zimu. Nikolka 
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