
 

 

 

 



       
Nastal deň, keď vládu prebral mesiac, ktorý je už celé generácie najtúžobnejšie očakávaný žiakmi a 

študentmi   –  JÚL.  

      Slniečko svojimi lúčmi častejšie volá k hrám a leňošeniu. A hoci leto  v tomto  roku nezačalo práve 

najpriateľskejšie, my  veríme, že sa umúdri a ukáže nám svoju krajšiu tvár.  

      A aj keby sa na nás viac mračilo ako smialo, čo nám to môže skaziť radosť z ničnerobenia?!  

     Teda, ničnerobenia/ To hádam až tak veľmi nie! Čakajú nás kolieskové korčule, bicykle, turistické 

topánky, lopty, rakety, plavky ...  

     No a počítače! Ale POZOR!!! To neznamená, že sa od monitorov ani nepohnete! To nie!  

      To je iba taká naša skromná pozvánka, aby ste si v čase nudy svoj čas spestrili školským 

časopisom. 

 VAŠI SPOLUŽIACI Z KRÚŽKU PÍŠEME, TVORÍME, INFORMUJEME pod vedením PaedDr. Bibiány 

Dilikovej. 



No skôr, ako sa rozutekáte k sladkému leňošeniu, 

aspoň pár ukážok Vašej šikovnosti. (Obrázky dodali žiaci p. uč. 

                                                                               Illešovej)         

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Jedného zimného dňa sa narodili 3 tučniačiky. Jedno dievčatko a dvaja chlapci. Najstarší sa volal 

Kiki, lebo každé ráno kikiríkal ako kohút a jeho rodičia si už začínali myslieť, že si vymenili tučniaka 

s kohútom. 

     Dievčatko  volali  Ružička – Mašlička, lebo rada nosila ružové mašličky a najmladší sa volal 

Zbojko, lebo vystrájal a nikoho neposlúchal. Rodičia boli     najšťastnejšími tučniakmi na svete! 

     Deťúrence mali v škole skvelé výsledky a vedeli, čímchcú byť, keďvyrastú . Ružička - umelkyňou , 

Kiki chcel byť doktorom a Zbojko chcel byť  boxérom .  

     Jedného rána sa rozhodli, že pôjdu na prechádzku. Cestou sa guľovali, kĺzali, naháňali až zrazu 

našli snehuliaka.Predstavil sa im ako Folaf . No bol smutný . Kiki raz dva zbadal snehuliakovo 

nešťastie - nemal nos . A keďže každý správny snehuliak má ako nos peknú červenú mrkvu, tak sa 

naše tri tučniačiky tú mrkvu vybrali hľadať. Zbojko vedel, kde ju môžu nájsť .  

Tučniačiky sa tešili , že môžu Folafovi pomôcť . Prišli domov ku chladničke a chceli vziať mrkvu . 

No  vtom , bum , dvierka z chladničky sa zavreli! Ružička zostala vonku a Folaf s Kikim a Zbojkom 

v chladničke . Doma neboli rodičia a Ružička mala strach. Zháňala každú pomocnú ruku,avšak 

nikoho nenašla .  



Už si začala myslieť, že z tej nešťastnej chladničky jej bratia a nový kamarát nikdy nevylezú. Ružička 

už mala slzičky na krajíčku a anio našim trom „zajatcom“ nebolo všetko jedno. 

V tej chvíli šiel okolo nejaký tučniak. Hneď spoznal, že sa deje niečo zlé. Ružička mu vyrozprávala, do 

akej šlamastiky sa to jej súrodenci a kamarát dostali. Loko, lebo tak sa neznámy tučniak volal, 

nezaváhal ani na chvíľu. Napol všetky svaly a dvierka na chladničke otvoril. A práve včas! 

V chladničke sa už míňal vzduch. 

Izba bola zrazu plná nových kamarátov.  

A viet, čo je na tejto príhode najkrajšie? No predsa to, že aj keď je každý z nás niečím iný, predsa si 

vieme byť blízki. Stačí sa dívať srdiečkom. A to mali naše tri tučniačiky naozaj veľmi dobré. 

 

Bianka Iľková, VI. B 

  

 

 

 

 



O múdrej ovečke 
 

Bola raz jedna ovečka so svojim stádom na paši. Viedol ich starý bača a strážil múdry psík Dunčo.  

Ako tak ovečka so sklonenou hlavou spásala na lúke trávičku, zrazu uvidela niečo, čo doposiaľ nikdy 

nevidela. Bola to taká krása, že sa jej až srdiečko zastavilo, ale len na chvíľočku, lebo to by bol veľmi krátky 

príbeh. 

Tá nevýslovná krása nebola lúka posiata kvetmi, veď kvety sú pre ovečky len obyčajné jedlo. Bola to kniha ! 

Krásny farebný šlabikár, ktorý ležal na lúke a vetrík si v ňom listoval.  

„Čo je to?“ spýtala sa ovečka vetra.  

„To je kniha“ odpovedal vietor „občas ich deti zabudnú na lúke; a majú aj časopisy, tie sú také krásne a mám 

ich tak rád, že im sem-tam nejaký uchmatnem rovno z rúk a rýchlo si ich prelistujem, kým ma deti dobehnú“ 

usmial sa šibalsky vietor.  

„A načo je kniha?“ bola ovečka zvedavá ešte viac.  

„Z kníh sa deti v škole učia“  povedal múdro vietor. 

„Aj ja si zaletím sem- tam do školy, cez otvorené okno. Tam ti je prekrááásne. Plno deti, plno kníh aj pekná 

pani učiteľka,“  rozchichotal sa vietor.  

„Aj ja chcem ísť do školy!“ zakričala ovečka „do našej – zvieracej.“ 

„Ty nemôžeš isť do školy,“ smial sa vietor „tam chodia iba múdre sovy, prefíkané líšky a bystré psíky. Ale 

tebe by sa tam smiali, že si hlúpa ovca - ovce do školy nepatria. Už to skúšala jedna ťava, ale stále sa jej 

posmievali, že je hlúpa ťava hrbatá, tak zo školy ušla.“ 

„Nie, to nie je pravda! Nie som hlúpa ovca,“ dupla si ovečka kopýtkom. Všetky ovečky na paši viem 

spočítať. Videla som, ako to robí bača a naučila som sa to veľmi rýchlo. A naučím sa aj čítať, aj písať, 

vetrisko jeden nezbedný!“ 

„Tak dobre,“ smial sa vietor, veď uvidíme. A s chichotom odfičal.  



Hneď na druhý deň sa ovečka zapísala do školy. Keď ju riaditeľka, pani sova, uvidela, spadli je okuliare na 

zobák a spľasla  krídlami. 

„Ty, ovca, chceš chodiť do školy ?!“ 

„A prečo nie ?" spýtala ovečka „Lebo som pre každého iba hlúpa ovca?! To nie je pravda!“ „No dobre,“ 

povedala pani sova „prijímam ťa do našej zvieracej školy.“ 

A tak začala ovečka chodiť do školy.  

Spočiatku sa jej zvieratká posmievali - hlavne namyslené a prešibané líšky, ale bystré psíky sa s ovečkou 

skamarátili hneď. Veď sa poznali z paše. 

Ovečka ale na posmech nedala, ba čo viac, učila sa usilovne a usilovnejšie ako ostatní. 

Až prišiel deň vysvedčenia a ovečka dostala samé jednotky. Vysvedčenie jej odovzdala sama pani sova, 

riaditeľka školy a k tomu aj krásnu obrázkovú knihu. 

Keď pyšná ovečka kráčala s vysvedčením domov k mamičke ovečke a ockovi baranovi, uchmatol jej ho 

neposedný vietor a s obdivom povedal: 

„Krásne vysvedčenie! Naozaj si múdra ovečka. Ako sa ti to podarilo? Samé jednotky! Neveril som tomu.“ 

Ovečka sa usmiala a odvetila: „Neveril si tomu, lebo si nikdy nechodil do školy, len si ju tak preletel. 

Poď, vetrík, aj ty po prázdninách do školy, budem tam ja, aj všetky ovečky z lúky. Budeme sa spolu učiť, 

lebo škola patrí všetkým deťom, aj takým neposedným, ako si ty.“ 

„Dobre,“ smial sa vietor „a naučím sa fúkať lodiam do plachiet a roztáčať veterné mlyny a ešte mnoho 

užitočných vecí.“ 

Smial sa vietor a rozfúkal túto dobrú ovečkinu správu do všetkých kútov sveta, každému kto sa chce učiť. 

 

Tomáš Bančanský, VI. B 

 



 

 

              

 

             

         

   



 

 

 

 

 



Tajnička: Každá  pesnička  má.....   
(dokončenie nájdeš v osemsmerovke) 

 

Pomôcka:  

Beletria,test,pieseň,peračník,kosačka,strom,piesok,sveter,letenka,s

tolík,svieca,zemeguľa,ruka,koleso,lieň,jogurt,sokol,logo,glóbus,kniha,

sólo,bok 

(osemsmerovku si pre vás pripravila Ľudmila Bindasová zo VI. B triedy) 

 



   B   S   Ó L  O   S U B Ó L G P 

O E K A T E S T L Z I E 

K Ž L R U K A I D E Á R 

S O J E P I E E S M L A 

S V L O T Ň E E V E E Č 

A Ň E E G R Ň M I G T N 

K Á S T S U I S E U E Í 

Č A O S E O R A C Ľ N K 

A H K      T V R O T A A K J 

S I O R S T O L Í K A K 

O N L O G O L Y Ž E O N 



                Čo je to   
(hádanky si pre vás pripravil Imrich Lukčo z V. C triedy) 

 

 Dva razy sa rodí, 

i lieta i chodí. #  

 Uteká s nami, nohy nemá, 

drží sa nás, ruky nemá. #  

 Ktorý mesiac má 28 dní? #  

 

 Chodí, a na mieste vždy stojí, 

bije, a nik sa nebojí. #  

http://zlatyfond.sme.sk/slovenske-hadanky/index.php?id=1050
http://zlatyfond.sme.sk/slovenske-hadanky/index.php?id=817
http://zlatyfond.sme.sk/slovenske-hadanky/index.php?id=1282
http://zlatyfond.sme.sk/slovenske-hadanky/index.php?id=1607


 Kôň preskočí dva a pol metra vysoký plot za 

sekundu. Aký plot preskočí za štvrť hodiny? #  

 Mám dve čelá aj dve hlavy 

a hlas k tomu duplovaný; 

oči sú mi tiež tak štyri, 

nechtov dvadsať a aj štyri. # 

 Hoci má tri zuby, 

nemá žiadnej huby. #  

 Bača nejednaný, ovce nečítané a pole nemerané. 

(Alebo: Pole nemerané, stádo nečítané, pastier hore 

rohom.) # 

 

http://zlatyfond.sme.sk/slovenske-hadanky/index.php?id=1680
http://zlatyfond.sme.sk/slovenske-hadanky/index.php?id=1461
http://zlatyfond.sme.sk/slovenske-hadanky/index.php?id=1555
http://zlatyfond.sme.sk/slovenske-hadanky/index.php?id=696


Čo je to? (odpovede) 
 

 Motýľ 

 Tieň 

 Každý  

 Hodiny 

 Nebo, hviezdy, mesiac.  

 Vidlička 

 Žiaden, lebo by sa musel škriabať. 

 Jazdec 

 



 

 



                                                      

 

 

 

 



 

 



 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA BERNOLÁKOVA NÁM DALA NIEČO, ZA ČO SA JEJ CHCEME NESMIERNE 

POĎAKOVAŤ. 

OD PRVÉHO ROČNÍKA AŽ PO TEN DEVIATY NÁS NAUČILA PLNÉ ZÁKLADY DO ŽIVOTA. NAUČILA NÁS 

ČÍTAŤ, POČÍTAŤ, ... , ALE, HLAVNE, DALA NÁM VEĽA PRIATEĽOV, NA KTORÝCH NIKDY 

NEZABUDNEME! 

CHCEME SA TIEŽ POĎAKOVAŤ VŠETKÝM UČITEĽOM, KTORÍ S NAMI VYDRŽALI AŽ PO DEVIATKU A 

OSPRAVEDLNIŤ SA IM ZA VŠETKY VRÁSKY, ČO KVÔLI NÁM MAJÚ.  

VERÍM, ŽE NÁM TO ODPUSTIA A MY IM PRAJEME DO ŽIVOTA LEN TÝCH NAJLEPŠÍCH ŽIAKOV A 

ŽIAKOM UŽ LEN CHUŤ DO UČENIA A ÚSPEŠNÉ ZVLÁDNUTIE JEDNOTLIVÝCH ROČNÍKOV. 

TOTO SÚ MYŠLIENKY, KTORÉ SÚ VYSLOVENÉ ZA NÁS, ZA VŠETKÝCH DEVIATAKOV. 

                         DOVIDENIA! 

 



 

ĎALŠÍ ŠKOLSKÝ ROK SA OKOLO NÁS PREHNAL MÍĽOVÝMI KROKMI A ZATVORIL ZA SEBOU DVERE.  

ĎALŠÍ DEVIATACI SA ROZLÚČIA S TOUTO ŠKOLOU, ABY SA POPASOVALI S TÝM, ČO IM ŽIVOT PRIPRAVIL V 

BUDÚCNOSTI.  

Z MALIČKÝCH PRVÁČIKOV, KTORÍ NESMELO PRED DEVIATIMI ROKMI V SPRIEVODE RODIČOV PREKROČILI PRAH TEJTO 

ŠKOLY SA STALI SLEČNY A MLÁDENCI.  

PRIBLIŽUJÚ SA SVETU DOSPELÝCH, A AJ KEĎ SA TVÁRIA, ŽE MAMINU A OTCOVU RUKU UŽ NEPOTREBUJÚ, AŽ TAKÁ 

PRAVDA TO NIE JE. TAM NIEKDE V NICH SA SKRÝVA TÁ MALÁ DUŠIČKA PRVÁČIKA, KTORÝ VSTUPUJE DO NIEČOHO 

NOVÉHO A OČAKÁVA IBA TO NAJLEPŠIE. A OPORNÁ RUKA RODIČOV SA EŠTE ZÍDE. 

NUŽ ZAŽELAJME IM , ABY SA IM TEN KROK K DOSPELOSTI VYDARIL ČO NAJLEPŠIE.  

A MY, UČITELIA VERÍME, ŽE NA TO ZLÉ SA ZABUDNE, A TO DOBRÉ ZOSTANE NAVŽDY V NÁS. A DÚFAME, ŽE TO, 

ČO SME SA VÁM, DEVIATACI, POKÚSILI ODOVZDAŤ, PRISPEJE K TOMU, ŽE Z VÁS BUDÚ ÚSPEŠNÍ A ŠŤASTNÍ 

DOSPELÍ ĽUDIA. 

                                                           PAEDDR. BIBIÁNA DILIKOVÁ  



 

 

 

UŽITE SI VOĽNÉ DNI, NABERTE VEĽA 

NOVÝCH SÍL, ABY SME SA V SEPTEMBRI 

ZIŠLI PLNÍ ZÁŽITKOV , ODDÝCHNUTÍ A S 

OČAKÁVANÍM NOVÉHO.  


