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V škole nám pani uèite¾ka rozdávala papieriky, na ktorých boli napísané akcie na mesiac 
marec. 18. marca bola Noc v škole. Ve¾mi som sa na òu tešila. Mali sme si prinies� spacák, 
karimatku, baterku, hygienické potreby a obleèenie na spanie. Ani som sa nenazdala a bol 
štvrtok.  
Bola už tma, preto ma boli odprevadi� rodièia. Pri vchodových dverách boli deti a pani 
uèite¾ka. Mala som plno otázok. „Preèo tu stojíme? Bude tam tma? Preèo idú iba po kúsku? 
Kde je Lenka?“ Jednoducho bolo toho ve¾a. Potom som už išla aj ja. Vyšla som hore po 
schodoch a tam bola ježibaba a krá¾ovná. Krá¾ovná mi dala otázku: „Z èoho mali tri 
prasiatka postavené domèeky?“ Ja som odpovedala: „Zo slamy, dreva a tehál.“ Krá¾ovná ma 
až potom pustila dnu. Stretli sme sa v telocvièni, kde sme si dali veci. Išli sme do jedálne a 
tam sme sa roztriedili do skupín. Mali sme ís� do tried a splni� úlohy. Najprv sme išli do 
medovníkovej chalúpky. Tam sme robili medovníkový domèek. Boli sme trochu špinaví. 
Keï sme ho spravili, doniesli sme ho krá¾ovnej a tá nám dala lístoèek, na ktorom bol kúsok 
rozprávky. Pani uèite¾ky boli prezleèené za zaujímavé postavy, ako napríklad ježibaba, 
neš�astná Popoluška, ktorej sme pomáhali triedi� zrná, alebo starý dedo Vševed. Štvrtácka 
pani uèite¾ka bola starostlivá mama Janka Hraška a druhácka pani uèite¾ka bola prezleèená 
za statoèného rytiera. Tak to išlo až po poslednú triedu. Keï sme nazbierali papieriky, mali 
sme posklada� rozprávky a zlepi� ich. Týmito úlohami sme krá¾ovnej pomohli nájs� stratené 
rozprávky. Na veèeru bola pizza. Ja nemám rada pizzu, tak som ju 
           dala sestre Lenke. Už bolo neskoro. Prezliekli sme sa, umyli a išli sme spa�. 
                 Na dobrú noc nám pani uèite¾ky pustili rozprávku. Bolo mi smutno, že 
                 kamarátka Miška odišla. Ale Noc v škole bola fantastická! 

Lucia Sirotòáková a Zuzka Hajdúková 

How many words can you make out of EASTER EGG HUNT?

E A S T E R  E G G  H U N T

VÝROKY SLÁVNYCH
 - Uèite¾ka AJ opravuje preklady a všimne si jednu "hrúbku" v slovenskej vete. 
Reakcia žiaèky: "Pani uèite¾ka, sa nemusíte robi�, že viete po slovensky.”
 - Odovzdávanie kvetov na Deò uèite¾ov: "Pani uèite¾ka, mamka Vám posiela." 
"Ïakujem, èím som si to zaslúžila?" "Nièím." 

NOVÉ PRÍSLOVIA
Dovtedy budeš chodi� s džbánom po vodu, kým nezarobíš.
Komu sa nelení, tomu sa dobre pracuje.
Kto nepracuje, nech sedí doma. Karinka So¾árová

Lepší vrabec v hrsti ako keï lieta.
Komu sa nelení, nech mu dajú robotu.
Kto nepracuje, nech sa nauèí. Aïka Farkašová

Dovtedy budeš chodi� s džbánom po vodu, kým nebude zima.
Kto nepracuje, nech aspoò nosí nákup.  
Lepší vrabec v hrsti ako medveï bez srsti. Samko Turák

Kto nepracuje, nech nemá koláèe, peniaze a jedlo. Miška Figurová
PATRÓN ŠKOLY - SVÄTÝ JOZEF

Za všetko pekné a dobré, èo sme mohli preži�, za stálu pomoc a 
príhovor ïakujeme aj svätému Jozefovi. Poèas pôstu nás uèil trpezlivosti, 

múdrosti, poslušnosti, spravodlivosti, pracovitosti a svätosti.Tento sviatok sme 
oslávili spoloènou svätou omšou, slávnostným obedom, po ktorom sme si pozreli 

divadelné predstavenie.

Postavièka je nakreslená z èíslic a
ich súèet urèje, ko¾ko má rokov.

 Vypoèítaj jej vek
Správne odpovede na hádanky 
napíšte spolu so svojim menom
 a vhoïte do krabice v škole.

NEHÁDAJ SA, UHÁDNI

O ÁV OR ZPR K VÁ

NOC

JEDNOU VETOU

Prvý ples našej školy dopadol výborne, kto nebol môže ¾utova�.

So zimou sme sa rozlúèili vynášaním moreny a tak sme prívítali jar. 

Deò uèite¾ov sme oslavovali prácou, veèer sme mali posedenie.

Ve¾konoèné kraslice sú nádherné, za spoluprácu ïakujeme aj rodièom.

___________ 
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________

K novej jari ve¾a sily, by ste v zdraví dlho žili.

Na Ve¾kú noc ve¾a vody, spokojnosti a pohody.



Keï sme korèu¾ovali, bolo dobre. 
Aj keï som padal, bolo dobre. (Tomáš)
Korèule boli ostré na ¾ade. 
Robili sme kruhy. (Karin)
Páèilo sa mi, že sme sa nauèili na ¾ade
korèu¾ova�. Bolo dobre. (Aïka)
Páèil sa mi medveï. Na korèu¾ovaní sa
 mi páèili hry. Bolo mi dobre. (Tamarka)
Páèil sa mi mantinel, robi� medveïa
 a kuže¾ky. (Miška)
Hrali sme sa na medvede. Páèilo sa mi,
že sme mali plyšové hraèky, že sme mali 
Pekný ¾ad. (Terezka)
Na korèuliach bolo dobre. Uèili sme sa
brzdi�. To sme sa uèili najviac. (¼uboš)
Bolo to super. Aj keï mi to nešlo, najprv
som s tým musel bojova�, ale potom to už išlo.
Chcel by som ís� ešte raz. (Branko)
Uèili sme sa brzdi�. Bolo tam super.
Od zaèiatku sa mi nedarilo korèu¾ova�. (Sárka)
Korèule boli ostré. Páèili sa mi hry. (Samko)

Geocaching
     V jedno ráno sme sa s pani uèite¾kou vybrali h¾ada�

  poklad. Museli sme ma� rukavice, šál a èiapku. A  vôbec
           to nebolo ¾ahké. Nasadli sme do autobusu a došli sme na 

Drienicu. Bolo to zábavné. Poèasie bolo chladné, zimné a 
sneživé. Bolo tam dos� ve¾a snehu. Niektorí spolužiaci si so 
seb ou zobrali aj sánky alebo boby. Chceli si urobi� 

sánkovaèku. Myslela som, že budú zasnežova�. 
Nezasnežovali. Moja spolužiaèka odpovedala 
poèas cesty a mala GPS a mapu. Uèivo sme 

opakovali všetci tak, že sme do snehu palièkami a drevom kreslili 
geografickú sie�. Uèite¾ka nám povedala, že poklad je v èiernom sáèku a 
že ho strážia dvaja bratia - stromy. Poklad sme h¾adali pomaly, ale 
nakoniec sme ho našli pomocou súradníc a 
G P S  n a v i g á c i e .  B o l  n e n á p a d n e  s k r y t ý  
medzi stromami. Bol v òom slovníèek, hraèky z 
kinderka a jednotky pre našu triedu. P o s t a v i l i  s m e  a j  
geoliaka. Na spiatoènej ceste sme o b d i v o v a l i  s r n k y,  
miestny vodopád a zbierali sme i n f o r m á c i e  d o  
turistickej mapy. Prešli sme peši celú Drienicu a pribudol nám 
ïalší pekný zážitok.     
  Pa�kaTurákov á a Nikola Urdzíková                                                             
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Lyže som si požièala v pondelok
Ypsilon je s y
Žuvaèku som si kúpila
I
A
Rýchli sme od prvého dòa
Sponzori nás podporili
Kameò je na zemi
Y

Kratšie lyže nemôžeme ma�
Uvidíme, že na ve¾ký vlek neideme
Rovnobežne my stojíme
Zemiak je postrúhaný na hranolky
                                       Dugasová Saša 

Lyže sú na lyžiarskom potrebné
Yeti žije na snehu
Želáme si, aby všetko dobre dopadlo
Ivanu sme tam nemali
Autoritu uèite¾ky mali
Rýpali sme do snehu diery
Sneh bol ve¾mi mokrý
Kurz sme mali lyžiarskY

Kozub - ten nás ohrial v bufete
Uèite¾ka vedela dobre lyžova�
Ratrak nám upravil svah
Zima bola ve¾ká

Koneèná Maja

Lyže potrebujeme na lyžovanie
Yeti je najrýchlejší
v Žarnovici sa ve¾a ¾udí lyžuje
Inova� vznikla na stromoch
Antarktída je celý rok chladná
Ratrak upravuje sneh na lyžovanie
Snowbord majú niektorí ¾udia
Kurz  lyžiarsky bol tento rok
Yeti sa objavuje všade
Kryha sa zrazu objavila
Uzimený som sa vrátil domov
Ryhu som urobil na snehu
Zima bola poèas celého kurzu
                                    Ondrej Dávid

Všetko to zaèalo vymýš¾aním a prípravou karnevalovej masky. 
Do prípravy sa zapojila celá rodina. Každý doniesol a pripravil 
èas� obleèenia alebo vec, ktorá sa dala použi�. Ja som bola 
Èervená Karku¾ka, pod¾a rozprávky, ktorú som už viackrát  
èítala. Najväèšie napätie zaèalo v škole. Po otvorení sme 
tancovali a predvádzali masky. V sú�ažiach sme zbierali 
peèiatky a potom si za nich kupovali pekné odmeny. Nastala 
ve¾ká chví¾a – vyhodnotenie. Všetky masky boli pekné a  
porota sa rozhodla, že odmení všetkých. Nás to ve¾mi potešilo. 
Mali sme rados�, že naša práca za masku bola ohodnotená. 
Teším sa na druhý roèník karnevalu. Je to ve¾ká sranda 
a  šantenie. Môžem si zase vyskúša� svoju šikovnos� 
pri príprave masky.                   Timea So¾arová,  3.A 
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ostra jedna bola

stra sa volala

opuchu pripomínala

z emecka pochádzala

greš jej padol na hlavu

íla bola pobúrená

kvárium navštívila

ekno na òom bolo

             Semanèíková Dominika
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