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 Na oblohe sú všetci kamaráti. Strýko vietor, ujo mrak, dievčatko   

 Slniečko. 

 Keď Slniečku mama urobí vrkoče, ozdobí ich mašľou, teší sa  a na každého 

 sa usmieva. 

 Vtedy sú aj ľudia veselí. Ale keď mama nemá čas zabudne mu rozpliesť 

 vlásky, slniečko sa hanbí. 

 Skrýva sa a počúva, o čom sa rozprávajú mraky.  

 
 
 
                                     Spoločný príbeh učiteľka a deti II. triedy - Stonožky    
 

 

                                                         



 

 

             

             Snežienka maličká,                                           Najradšej mám na jari 

             pod snehom spala.                                            keď sú púpavy. 

             Keď sa zobudila                                                 Aj trávička je zelená. 

             veselo spievala.                                                        

             

            Deti III. triedy - Kačičky                                      Deti  V. triedy- Myšky  

 

 

                                                      Slniečko vykuklo,                                                                                      

                                                      na kvietočky žmurklo. 

                                                      Priletela lienka 

                                                      malá bodkulienka. 

 

                                                      Deti III. triedy - Kačičky                                       



         

 

                               

                              

 

 

 

Tá naša prekrásna príroda, je v nej pekne a pohoda. 

 Vtáčí spev náladu spraví, kto má rád prírodu ten je zdravý. 

 Príroda každému je liekom, nepoznáš lepší, nad ňu nieto. 

 Chráňme, čo každý má tak rád, neničme nič v nej, nech núka raj. 

             

                                           Obľúbená pieseň detí IV triedy - Lienky  
 

 

 

 

             

               

 



   

 

 

  

   

 

Chrobáčiky išli na prechádzku, lebo je teplo. Hľadajú slamky – jedlo, 

  včela zberá peľ. Lienky sadajú na listy, aby si trocha oddýchli. 

  Slniečko svieti, aby sa chrobáčiky trocha vyšantili. 

  Na prechádzke hľadajú aj vodu, sú smädní, ale aj nových kamarátov.     

 

 
 
                                                     Skupinový príbeh detí II. triedy -  Stonožky  
 
 

                   

 

 



 

 

 

 

                                          

                                                  

       

 

Červený kabátik čierne bodky, 

šantia si šantia malé …...     (lienky) 

                       

Deti II. triedy - Stonožky  

 

                                                       Lietajú, lietajú z kvetu na kvet. 

                                                       Zbierajú, zbierajú sladučký med.  (včielky ) 

 
                                                       Deti II. triedy - Stonožky  

 
                 



 

                  

 

Diamantový zámok 

 

 V Diamantovom zámku žila princezná Dorotka. Zlý drak ju uniesol 

a princeznú mal oslobodiť odvážny princ. Vyslobodil ju princ Svetozár, draka 

premohol mečom a princeznú Dorotku si zobral za ženu. Žijú šťastne až 

dodnes v Diamantovom zámku.  

 

                                                   Deti z II. triedy - Stonožky 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ako spoznáš, že prišla jar? 

Odpovede detí: 

 Začne svietiť slnko, už toľko nespí. 

 Tráva sa tiská zo zeme. 

 Zobudili sa chrobáčiky zo zimného spánku. 

 Stromy majú púčiky a rastú. 

 Nemusím mať čiapku, rukavice a šál. 

 Keď je jar, príde leto. 

 

                                                                                 Deti II. triedy- Stonožky 
 
 

 



 

 

 

                                           

           Skončila sa škola, leto volá. 
    Prázdniny sú dlhé a my ich strávime pri vode. 
    Budeme sa kúpať, plávať a slniečko nech stále svieti, 
    by sme nabrali veľa síl do veľkej školy. 
                                                   Deti z II. triedy - Stonožky 

 
                                                                    
                                                          Hurá, hurá tešíme sa do školy 
                                                         dostaneme úlohy. 
                                                         Za odmenu jednotku a jednu hviezdičku. 
                                                                                         Marek 
                          
Už ideme na prázdniny, do hôr, lesov na dediny. Hrať sa, kúpať, opaľovať 
zabaviť sa zrekreovať. 
Prázdninový vlak už píska, volajú nás kúpaliská.     Deti IV triedy- Lienky 



                                                                                             

                                                                                                
                                                         
 

 

 

Čerešnička červená, bola som aj zelená. 

Teraz som už rozkvitla do krásy sa rozvila. 

Rýchlo si  ma oberajte  a za ušká si ma dajte. 

 
                                    

                                                    

                                                                    Mám farbičky červené                                               

                                                                    maľujem si čerešne.                                                   

                                                                    Darujem ich mojej mamke,                                       

                                                                                        aj sestričke Ivanke.                                                     

                                            

                                                 



 

 

 

 

                    

 Dobrý deň – urobí dobrú náladu, každému koho stretneš 

 

 Prosím si -    ti dovolí, vypýtať si takmer všetko, čo chceš 

  

Ale hneď po tom nezabudni povedať – ĎAKUJEM 

  

Prepáč – ti prepáči všetky tvoje nezbednosti 

 

 Dobrú noc – otvorí ti bránu do krajiny sníčkov 

 

 Do videnia – zamáva na rozlúčku, od koho odchádzaš       

                                                                                   Tamarka, Dávid, Slávko 



              

 

 

 
V malom domčeku bývali psíček a mačička. Mali špinavé labky, ktorými 

si zašpinili dom. Rozhodli sa, že si dlážku umyjú. Mačička vybrala mydlo zo 

skrine a položila ho na stôl. Prišiel psík, ktorý priniesol vedro z vodou a uvidel 

na stole niečo pekné žlté. Myslel si, že je to cukrík. Zjedol ho a začalo ho to 

štípať a z úst mu vychádzali také bubliny. Psíček vypil všetku vodu z vedra, 

aby ho to neštípalo. Prišla mačička a povedala psíčkovi, že to bolo mydlo a 

že teraz musí ísť kúpiť do obchodu nové. Keď sa mačička vrátil, tak sa pustili 

do umývania. Mačička zobrala psíčka a umývala ním dlážku lebo psíček mal 

taký drsný kožuštek. Potom psíček zobral mačičku a vyutieral ňou dlážku do 

sucha. Keď doumývali dlážku pozreli sa na seba aký sú špinavý a išli sa pred 

domček spoločne vyprať. Keď sa vyprali, zavesili sa na šnúru, aby vyschli a 

nemuseli sa ani prištipcovať, lebo mali pazúriky. 

                                                                               Deti IV. triedy - Motýle 



                                                                                           
 
Na kvietok si sadol motýľ,                                           Už sa blíži, už je tu,        
môj kocúrik chce ho chytiť.                                         veľké zviera z cirkusu.       
Ale motýlik sa nedá,                                                   Zabáva on všetkých rád, 
Hneď odletí do neba.                                                  keď zareve ide strach. 
                                                                        
         Deti II. triedy – Motýle                                         Deti IV. triedy - Motýle 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    

 

 

 

            

 

 

            

  Pani učiteľka: „Do videnia Peťka.“  Peťka: „Do vivenia“ 

 

                                „Pani učiteľka som si zamokrila tričko“  Aurélia     

 

 Simonka: „ A ako autorita.“  

 Pani učiteľka: „Simonka a vieš čo je to autorita? 

 Simonka: „To je to, kde chodia tí, čo sa učia šoférovať.“ 
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