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Emka behala po záhradke a zbierala kvietky. A zrazu zbadala, ako po lupienku prechádzal 

chrobáčik. Bol celkom maličký, ale bol krásne oblečený. Mal na sebe čierny kabátik 

s červenými bodkami. Už sa pokúšal vzlietnuť, ale sa mu to nepodarilo. Emka ho zobrala na 

prst a chrobáčik sa po ňom veselo prechádzal. Emka sa zrazu začala smiať, lebo ju to šteklilo. 

Pribehla k babke a spýtala sa jej  -„Babka, pozri akého veselého chrobáčika so našla, a ako ma 

šteklí“. „Vieš ako sa volá“? „Viem, pohladkala babka vnučku po hlavičke, volá sa lienka 

Lienulienka“.                                                                                 Deti IV. triedy -  lienky   
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     Jar už prišla k nám do triedy,                                        Na okne už vtáčik sedí,  

     radujú sa s toho všetci.                                                  poď k nám, poď. 

     Keby sme jar nemali,                                                    Spievaj krásnu jarnú pieseň, 

     smutní by sme boli.                                                       Už ideme všetci von. 

 

 

                                                 Malé lienky, mravce, mušky, 

                                                 vyleteli von z domčekov.   

                                                 Na slniečko tešili sa,  

                                                 v trávičke už radujú sa.          

 

                                                                                                      Deti V. triedy -  myšky  
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Šiby, šiby, šibičky, ja som chlapec maličký.  

Šibem zhora, šibem zdola, aby si ty vrtká bola. 

 

                                                                   Maľovné vajíčka v peknej myske mám, podte rýchlo  

                                                                   šibači, všetkým Vám ich dám. 

 

Veľká noc je oslaovv jari, po zime. Vtedy sa zobúdzajú prvé jarné kvietky, prebúdzajú 

sa stromy, liahnu sa kuriatka, húsatká, zelená sa trávička. Priliettávajú k nám vtáky z teplých 

krajín – lastovičky a bociany. Aj ony budú mať mláďatá.  Na veľkonočný pondelok chlapci 

polejú dievčatá vodou a vyšibú korbáčom, aby boli celý rok svieže a zdravé. Za odmenu im 

dievčatá dajú čokoládové vajíčko. 

                                                                                                              Deti IV. triedy – motýiky 
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Usmieva sa vždy je milá, pod šatkou si vlásky skrýva.      

Šedivé sú má aj vrásky, v srdci má však najviac lásky.      

 

V hlave má len múdrosti, hlúposť ho vždy nazlostí. 

Staručký je, má ma rád, múdre rady chce mi dať.               

 

Občas má aj také sny, že chrumká list kapustný. 

Sliedi, kde čo pohne sa, potom hopká do lesa.                   Čo je to? /zajac/    

 

Miesto rúk má klepetá, s nimi kde čo pozmetá, 

len čo pridá do kroku pri lovení v potoku.                            

 

 

                                                                                                        Deti IV. triedy – lienky        6 

 

 

     Kto je to? /dedko/ 

 
 

Čo je to? /zajac /      

   Čo je to? /rak /      

 

Kto je to? /babka/ 



 

  Dve veľké jabĺčka najskôr upiekli v rúre, a potom ich ošúpali     

  a vidličkou roztlačili. Pridali šťavu z polovice citróna, cukor,    

  bielky z dvoch vajíčok a dve lyžice ríbezľovej marmelády.   

  No a nakoniec to celé preložili do mixéra a rozmixovali.  

  Penou naplnili poháre, a ešte ich ozdobili keksíkmi  

 a jahôdkami.                         „Dobrú chuť“                       

                                                  

 

                                                        Dobrú chuť 

 
 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Deti IV. triedy - lienky 
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Moju mamku veľmi ľúbim                          Mamičku ja rada mám, doma jej vždy pomáham.  

a všetko jej stále sľúbim,                              Riad my spolu umývame, obed rýchlo navaríme, 

že ju budem počúvať                                    prádlo vonku povešáme , o psíka sa postaráme. 

a aj posteľ ustieľať.                                      Keď sa končí pekný deň, postieľku si upravím, 

Ľúbim ju ja najviac na svete,                       mamku chytím za ručičku, prečíta mi rozprávočku. 

vy to ešte neviete? 

                                                                                              

                                                                                                            

 

                                                                                          Deti z triedy – mravčekov       8



 

 

 

 

Naša mamaka mamička, má červené líčka.  

Mám ju veru veľmi rád, som jej veľký kamarát. 

                               

                                                 Ocko sa so mnou stále hrá, na policajta i hasiča.  

                                                 Na prechádzky chodíme, aj futbal si zahráme. 

 

Babka má novéukuliare, urobí mi čiapočku,  

Aby som neochorela, keď pôjdeme na prechádzku. 

 

                                                                      Náš dedko je kamarát, hrá sa so mnou veľmi rád. 

                                                                      Do ZOO tiež chodíme, slona tam vidíme. 

                                          

                                                                                                                   Deti II. triedy - lienky 
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V jeden pekný slnečný deň sme sa vybrali s pani učiteľkami na parkovisko pred 

obchodný dom kaufland, kde stáli hasičské autá a hasiči. Mali sme možnosť vyskúšať si 

striekanie vody z naozajstnej hadice, sedeli sme v hasičskom aute a v záchrannom člne. Mohli 

sme si vyskúšať hasičskú prilbu a rukavice. Videli sme ako ujovia hasiči zachraňujú človeka, 

ktorý ostal zakliesnený v aute a aj ako hasili auto, ktoré horelo.  

 

 

                                                                                                             Deti IV. triedy – motýliky 
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Bociany k nám prileteli, aby úsmev nám priniesli.  

Postavia si z konárov na komýne hniezdo, o chviľu tam bude všetkým veselo. 

Malé bociany sa tešia, mamka s ockom ich kŕmia ako vedia. 

A keď z hniezda vyletia, pozor žabka beda, pred bocianom ukryť sa nedá 

                                                                                                          

                                                                                                     Deti IV. triedy - motýliky 
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Keď som dobre vyspinkaná, rýchlo vstanem zavčas ........     / rána / 

 

Mamička mi pošušká, dobré ráno do ......... / uška / 

 

Len čo žmurknem žmurki, žmurki, zaviažem si obe ............ / šnúrky / 

 

                                                                              

                                                                                              Deti IV. triedy - lienky 
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Natálka – O chvíľu budú prázdniny . Keď bude teplo, budem sa kúpať pri vode. Potom sa  

 

budem bicyklovať. Keď sa zašpiním šaty, tak si ich vyperiem, aby sa mamka nehnevala .  

 

Oliver –O chvíľu bude leto, budú prázdniny. Urobím si výlet.  Zoberiem bicykel a pôjdem  

 

k rybníku . Budem sa kúpať. Potom pôjdem s kamarátmi hrať sa s loptou. Pomôžem mamke  

 

pri praní a povešiam jej prádlo.  

 

                                                                                                        Deti III. triedy - kačičky 
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Dovidenia škôlka milá, dovidenia detské hry. 

Dovidenia kamaráti, už ideme do školy. 

 

Jedného dňa Zuzka malá, guľôčky si spočítala. 

Najprv mala guliek päť, dve jej zobral Ferko hneď. 

Tri dostala od brata, všetky si ich poráta. 

Dve guľôčky Zuzka milá, na trávičke potratila. 

Tri zas dala sestre Eve, koľko ich má veru nevie.   

 

                                                                                                     Deti IV. triedy -  lienky  
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Škôlka sa už potí, vzdychá  

s plným bruškom ťažko dýcha. 

Všade vôkol slnko svieti, 

uložte už hračky deti. 

Milej škôlke dajte rúčku, 

zamávajte lienky na rozlúčku. 

 

                                                                                                                                                                                                           

                                                                               

                                                               Deti IV. triedy - lienky  
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