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V jeseni môţeme hrabať lístie, zbierať jablká a hrušky.  

                                                     V jeseni si môţeme púšťať šarkana, zbierať slivky a hrozno.  

V jeseni zo zeme vyberáme zemiaky a v lese zbierame huby.  

                                                   V jeseni zbierame listy, aby sme z nich urobili obrázok.  

Môţeme páliť suchú trávu a orezovať konáre.  

                                                     V jeseni si robí jeţko zásoby do svojej komôrky na zimu. 

Ale aj veverička si hľadá oriešky, aby preţila do jari.  

                                                     V jeseni uţ opadá všetko lístie a ostáva nám holý strom.  

V jeseni vyberáme zo zeme zeleninu a pripravujeme sa na zimu. 

                                                                                                              Deti III. triedy -včielky 
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Príbeh o jabĺčku 

 

Na zemi leţalo malé jabĺčko, ktoré malo 

červené líčka. Okolo neho sa prechádzal 

malý červík. Červík prišiel k jabĺčku, 

pozerá sa a hovorí: „Jabĺčko, jabĺčko, otvor 

mi dvere. Chcem s tebou bývať.“ Jabĺčko 

povedalo, ţe ono dvere nemá. Červík sa 

naňho pozrel a povedal: „Nevadí, ja mám 

silné zúbky, ja si dvere nimi urobím.“ 

Jabĺčko sa veľmi zľaklo a začalo plakať.  

 

 

 

„Neplač jabĺčko, bude nám spolu dobre. 

Ty nebudeš takto na zemi leţať samo a ja 

zasa budem mať kde bývať.“ A tak jabĺčko 

a červík boli kamaráti.   

                                Deti IV. triedy - motýliky 
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V dedkovej záhradke 

V dedkovej záhrade vyrástol orech. Orechy na strome sa skrývajú v domčeku. Jedného 

dňa vypadol z domčeka orech. Orech spadol dedkovi na klobúk. Dedko povedal: „Čo mi to 

spadlo na klobúk? No predsa orech.“ V dedkovej záhrade narástol aj stromček, ktorý sa volá 

hruška, jabloň a slivka. Dedko mal veľkú radosť, ţe má také ovocné stromy vo svojej záhrade. 

Ovocie pestoval pre svoje vnúčatá. 

                                                                                             Deti z III. triedy – včielky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

Kvapka  

Nezbednica kvapka, na 

môj dáţdnik kvapká. 

Poskakuje hop a skok, 

nepršalo vraj uţ rok. 

 

Potom druhý skrivil tvár, 

vylial na zem kvapiek pár.  

Mračiť sa chcú celý deň, 

zachráni nás dáţdnik len.  

 

 

Farebná jeseň 

Pani jeseň skúpa nie je, zo 

stromov sa na nás smeje. 

Štetcom spraví čáry- 

máry, sfarbi listy na 

konári.              

     Deti IV. triedy - lienky 

         

Jeseň 

Uţ je jeseň, lístie nám 

padá. 

Šarkany mi naháňame, 

smiechom skoro 

popukáme.  

     Deti III. triedy - včielky 

 

 

Listový panáčik 

Spadli listy zo stromu, 

neprezradte nikomu. 

Ţe s tých listov spoza 

kríka, spravil som si 

panáčika.  

 Deti IV. triedy - lienky 
          

 

 

Zamračený deň 

Povedal raz mraku mrak, 

ţe sa budú mračiť tak.  

Prvý mrak sa veľmi 

mračí, čudovať sa druhý 

stačí.  

  Deti IV. triedy - lienky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 
 

Stratený batôžtek  

 

Vybral sa jeţko na výlet. Zastavil sa na 

chvíľočku, ţe si oddýchne. Poloţil si 

batôţtek vedľa seba na zem. Bol unavený 

a zaspal. Zobudil sa a batôţka nikde. „ Kde 

som ho zabudol?“ Išiel ho jeţko hľadať. 

Neďaleko stál starý dub. Opýtal sa starého 

duba : „Nevidel si môj batôţtek?“ Dub mu 

odpovedal : „Nie, nevidel som ho“ 

Potom išiel hľadať ďalej. Plakal a stretol 

slimáka. „Nevidel si môj batôţtek? „Áno 

videl som ho. Je na muchotrávke. A ako sa 

tam dostal? Veď som ho poloţil vedľa seba 

na zem. A teraz je hore. Ako sa to stalo? 

Slimák mu otvoril oči : „Ty nevieš, ţe 

huby po daţdi rastú. Pozri sa na 

muchotrávku aká je veľká a tvoj batôţtek 

je na nej.“ Jeţko sa poďakoval slimákovi 

a odišiel domov. A batôţtek ostal na 

muchotrávke aţ do vtedy, kým ho 

z muchotrávky nezhodil silný vietor.  
 

                                   Deti II. triedy - motýliky 
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Les –pes 

Tráva – káva 

Opica – škorica 

Kameň – amen 

Dom – strom 

Lavica – palica 

Včela – strela       

Jeţko – deţko 

Šarkan – parkan 

Veverička – Evička. 

 

 Deti z III. triedy – včielky 

 

 

 

Vak na plec.          /Peťka /   

Pani učiteľka hovorí:“Len 

si trocha oddýchneme 

a pôjdeme do základnej 

školy.“ 

„Pani učiteľka oni tam 

nespajú?“ Emka 

 

 

Paradajka polievková / 

Galinka / 

 

Budeme modelovať. A ja 

nemám modelku. / Galinka / 

 

Ja chcem ľečky.  / Emka / 

 

Bola som na bogáne. /Peťka/ 

 

Pozri aké mám čiţmáky. / 

Peťka / 

 

Mamka upiekla tahorový 

koláčik / Galinka/  

 

„Pani učiteľka, ja som na 

dovolenke videla čajník. 

To je taký vták.“ (čajka) 

Kiara 
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Veľa snehu na dvor nás 

láka,  

postavíme snehuliaka. 

Miesto očí mu uhlie 

dáme, 

kabátik uhlikovými 

gombíkmi pozapíname.  

Bielučký je ako múka, 

z dvora na nás do okien 

kuká!                           

  Deti 3.triedy – Kačičky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snehová vločka, to je 

zázrak biely 

padá rovno z obláčika 

a sadla si  mi rovno na 

noštek.                            

           Oliver, Sofyia 

 

 

Uţ je zima, uţ je tu. 

uţ nás štípe mrázik na 

noštek. 

Budeme sa sánkovať, 

budeme sa radovať.                                

 

       Adamko, Samko 

 

Padá snieţik biely, dávno sme ho chceli. 

Prišla zima, prišiel mráz, sánkovať sa ide zas... 

 

Hurá deti beţte von, prvý sneh nám napadol .   Deti 3. triedy - Kačičky 
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V zime, keď sneh napadne je čistý a po dlhšej dobe je špinavý. Čerstvý sneh je mäkký, 

a keď dlhšie stojí je tvrdý. Keď postavím snehuliaka je biely, keď na neho pôjde dym je 

čierny. Keď začína zima, tak je všade plno snehu a keď sa skončí, tak okolie je prázdne bez 

snehu. Keď sa v oblakoc tvoria snehové vločky sú hore, a keď padajú, tak sú dole. Ak je 

veľká zima, tak sme dnu a keď nie je, tak sme vonku. Keď je deň, tak sa sneh roztopí, keď je 

noc, tak sneh primrzne. Keď je vonku zima, je chladno, keď sme dnu je teplo. Kěd sa vonku 

bláznime, môţeme si postaviť snehuliakov veľkých i malých. Keď je veľký sneh zostaneme 

dnu a Keˇje malý, tak sme vonku. Keď vonku nájdeme ľad, môţeme si z neho spraviť ostrý 

ľad, Keď si ho zaoblíme na kopec, tak je tupý.   

                                   

                                 Deti 3. triedy - včielky 
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Uţ je zima, uţ je mráz                               

bude dobrá zábava. 

Povozíme sa na saniach, 

okolo nás plno snehu aţ 

po pás.           Rolko 

                           

 

 

 

 

 

    

 

Sneh uţ padá, padá 

snehuliaci tancujú 

zajačik sa lyţuje 

a medvedík korčuľuje. 

    Samko a Emma Rebeka 

                                  

 

Vločky sa zabávajú,                                                    Sýkorky lietajú a veselo tancujú a lietajú.                    

veselo tancujú a spievajú                                                               Klaudika, Emma Rebeka 

medvedík sa lyţuje a múdra sova tancuje. 

Samko                                                                                               
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Do triedy vošiel Mikuláš a pekne 

sme sa mu pozdravili. Mikuláš sa nás 

spýtal, či sme boli dobrí a či vieme nejakú 

pieseň alebo báseň. Keď sme mu 

zaspievali pieseň, tak nám rozdal sladké 

balíčky. Keď sme mu zaspievali pieseň, tak 

sa nám prihovoril anjel. Anjelik sa nás 

opýtal, či máme vyčistené topánky a my 

sme mu odpovedali áno. Keď sme sa 

porozprávali s anjelom, tak sme si posadali 

na lavičky. Na záver nám anjelik povedal, 

ţe keď sa v noci na oblohe ukáţu hviezdy, 

tak tam zbadáme aj soby zo Severného 

pólu aj s Mikulášom. Mikuláš sa nás ešte 

spýtal, či uţ má kaţdý sladkosť a či môţe 

prísť aj na budúci rok.  

                                                                                                               deti 3. triedy- včielky 

Dostala dnes malá Dáša 

dobroty od Mikuláša.  

Dve rovnaké čokolády  

jeden perník veľmi sladký. 

Zjedla ho, a potom hneď  nemala chuť na obed.           Deti 4. triedy lienky  

 



14 
 

Štedrý večer, sviatok veľký, 

nechce sa nám do postieľky.  

Máme veru darov veľa, 

šťastím dýcha izba celá.       Deti 3. triedy – kačičky  

 

 

 

                                          Na Vianoce sa stromček ligoce, 

                                          pod stromčekom prekvapenie na nás čaká! 

                                          Prišiel uţ vianočný čas,  

                                          na  ktorý sa teší kaţdý z nás.                                     

                                                                                         Deti 3. triedy – kačičky 
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O vtáčiky sa môţeme postarať tak, ţe ich dáme dovnútra, do garáţu.  

O vtáčiky sa postaráme tak, ţe im dáme zrno, omrvinky, vodu, mak, loj. 

V zime urobíme vtáčikom domčeky, vtáčie búdky, aby nezamrzli a napíšeme im na búdku: 

„vitaj vtáčik“. Môţeme im dať seno, aby si urobili hniezdo a tak im bude teplo. 

                                                                                                 Deti 3. triedy- včielky 
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Na karnevale boli deti a šantili. Šašo chystal balóny. Karneval je veľmi skvelý. Deti 

boli oblečené v kostýmoch a pani učiteľky nás fotili keď sme rozbaľovali balík, ktorý 

priniesol trpaslík Spachtoš. Našou úlohou bolo hodiť šašovi do úst farebnú loptičku, potom 

sme sa hrali na klokanov, potom sme sa hrali s podloţkami na prekladanú. Za tieto úlohy sme 

dostali červenú, zelenú a ţltú stuhu. Potom sme šli na návštevu do lienkovanej triedy. 

S malými deťmi sme si zatancovali. V krabici nás čakali odmeny za naše pekné masky. Na 

karnevale nám bolo veselo. Potom na nás čakalo pohostenie, tešíme sa zase na karneval. 

                                                                                                               Deti 3 triedy- včielky 
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