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Jeseň je tu... 
Jeseň, jeseň, už je tu, 

máme zimu v brlôžku. 

Nazbierajme dobroty, 

rýchlo, rýchlo do roboty. 
 Jeseň, tá je upršaná, 

to vám povie každá mama. 

Dáždnik, pršiplášť stále maj 

a do mláky nestúpaj. 
 

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

  

Je to biele a prší z toho.    

      Čo je to?  
         (mrak) (Terezka, 5r.) 
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Šarkan 

 

 

 

Vysoko, vysoko medzi mraky vyletel šarkan. Mal dlhý, dlhý chvost, na ktorom  

boli farebné mašličky. Ako si tak lieta, priletí k nemu vrana a hovorí: „Ahoj šarkan! Ako sa ti páči lietať 

vysoko a pozerať sa z hora na deti, ktoré sa hrajú na dvore?“ 

Šarkan jej odpovedal: „Ahoj vrana! Lietať tak vysoko je paráda. Vietor sa hrá s mojím chvostom, na ktorom 

mám farebné mašličky a deťom sa to páči.“ Zrazu vietor prestal fúkať a šarkan spadol na zem. Ležal smutne 

na zemi celý špinavý, potrhaný. Deťom bolo šarkana ľúto. Vzali ho do triedy, kde ho spoločne opravili 

a zavesili do šatne na nástenku. 
 

Deti 1. trieda- Žabky 
 

 

Rýmovačky 

 

Jeseň – pieseň 

Jablko – oblko 

Hruška – muška, šuška 

Orechy – strechy 

Vetrík – svetrík, Petrík 

Hrozienko – mydielko 

Slivka – Ivka 
 

Veselý  vetrík 

 

Zafúkal vetrík, už si oblečiem svetrík a zapnem 

si gombíky. 

Dám si aj čiapku, aby mi nerozfúkal vlasy. 

Rozfúkal aj listy, náš dvor už nie je čistý. 

Zoberiem si hrabličky a dám listy na kôpku. 

Ježko tam bude mať svoju komôrku. 
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Ovocie a zeleninu všetci radi 

 máme, do košíka ju všetku 

 pozbierame. Mrkvičku či jabĺčko  

ochutnáme a celé telo vitamínov  

máme. 

 

Komôrka plná dobrôt 
  

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

Mrkvu, jabĺčko, každý má rád, 

zajačik, ježko, i môj kamarát. 

To sú dobré vitamínky, 

ako božtek od maminky. 

 

Obrúsok,  prestri sa... 

Čo nám jeseň priniesla? 

Jabĺčka, hrušky, orechy, hrozno, veľa zábavy, 

slivky, pekné hry s listami, hry v parku 

s gaštanmi... 

 
Deti 4. trieda- Motýliky 

Deti 1. triedy-Žabky 

 

 

 
 

Hádaj, hádaj ... 

Je to hnedé, má to dlhý chvost, 

skáče po stromoch a zbiera orechy. 

Čo je to?   
 

(veverička) (Ninka, 5.r) 
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Semafory nie sú fóry 
Červená – stoj! 

Oranžová – priprav sa. 

Zelená – choď! 

Ale pozor daj, 

cez prechod sa ponáhľaj! 

 

 

S pani učiteľkami sme sa spoločne vybrali 

pozrieť ako to vyzerá na ozajstnej svetelnej 

križovatke. Obliekli sme si reflexné vesty, aby 

nás autá lepšie videli a šli sme.  Videli sme 

naozajstný semafor a pozorovali, ako sa 

správajú autá. Keď na semafore svietila 

ČERVENÁ, autá stáli a čakali. Zasvietila 

ORANŽOVÁ, pomaly sa prichystali a keď 

zasvietila ZELENÁ odišli. Bolo to veľmi 

zaujímavé. Vyskúšali sme si prejsť aj cez 

priechod pre chodcov. Pozerali sme na 

semafor. Svietila červená a semafor vydával 

zvuk: „ťuk, ťuk, ťuk, ťuk“. My sme všetci 

stáli a čakali, kým zasvieti zelená. Zelená na 

semafore zasvietila, semafor  vydával zvuk: 

„ťuki, ťuki, ťuki“. 

Ponáhľali sme sa prejsť na druhú stranu.  

Prešli sme. Veľmi sa nám to páčilo. 

 

Deti 1. trieda - Žabky 

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

6 



MMiikkuulláášš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikuláš si v noci kráča, čižmičku si v snehu 

máča. 

Veľký batoh na pleci a v batohu veľa vecí. 

Darčeky a balíčky pre dobré detičky. 

 

Deti 4. trieda - Motýliky 

Opäť k nám do škôlky prišiel Mikuláš. Už sme sa na neho všetci 

tešili. Netrpezlivo sme ho čakali v našej triede. Prišli k nám všetci naši 

kamaráti – včielky, lienky, motýliky. Konečne sme sa ho dočkali. 

Neprišiel sám. Na pomoc mu prišli anjel a čert. Zaspievali sme mu 

mikulášske pesničky a povedali básničky. Každý dostal sladký balíček. 

Mikuláško veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na teba opäť. 

                         Deti 1. trieda - Žabky 

Je to starý ujo. Nosí dlhú bielu 

bradu a červený kabát. Kto je to? 

Mikuláš Peťka, 6 r. 

 

Je celý špinavý, nosí čierne 

oblečenie, má dlhý chvost a rohy. 

Kto je to? 

Čert                                Jakubko, 5 r. 

 

Má biele šaty, kučeravé vlasy, 

krídla. 

Kto je to? 
 

Anjel    Ivanka, 5r. 
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Mikuláš a čertík Bertík 

ponáhľa sa k deťom zas, 

nesiem im sladkosti, 

mamkám, ockom aby nerobili starosti 

a tak majú plný dom radosti. 

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

Rukavice, čiapku si dáme, 

keď tu pani zimu máme. 

Šál a teplé čižmičky, 

veď sme ešte maličkí. 

PPaannii  ZZiimmaa...... 
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Advent je, keď čakáme na Vianoce. 

Mamka upratuje, varí a pečie koláčiky. 

A všetko sa čistotou ligoce. 

Ježiško k nám príde, 

celá rodina sa pri vianočnom stole zíde. 

Vianoce má každý rád, ja, mamka, ocko, 

dedko, babka i môj kamarát. 

 

 

AAddvveenntt 

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

Vianočné gule a farebné sviečky, 

ozdobíme nimi naše stromčeky. 

Keď všetko prichystané máme, 

môžu prísť Vianoce,  

už sa všetci tešíme na ne. 
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VViiaannooccee,,  VViiaannooccee  pprriicchhááddzzaajjúú  ...... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vianočný stromček je: 

- ihličnatý strom, 

- svietia na ňom svetielka, 

- ozdobený farebnými guľami, 

- visia na ňom sladkosti, 

- pod stromček dostávame 

balíčky. 

Deti 1. trieda - Žabky 

Na Vianoce sa tešíme, listy s prianiami 

píšeme. Želáme si hračky a učíme sa 

pekné vinšovačky... 

Deti 4. trieda - Motýliky 
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