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Editorial

Opäť sme o krôčik bliţšie k jari. 

Uţ je tu apríl – mesiac lesov. Len či 

ešte o pár rokov budeme tento mesiac 

takto nazývať. 

Les je oázou pokoja. Je krásny vďaka 

šumeniu stromov, spevu vtákov, 

čistému, voňavému vzduchu. To 

všetko sa však môţe zmeniť. Ľudia si 

ho totiţ začali mýliť so smetiskom. 

Čudujete sa? Áno, aj v lese nájdeme 

kopy odpadkov – sklo, staré 

plechovice, povaľujúce sa papiere a 

všeličo iné, čo do lesa vôbec nepatrí. 

No povedzte, kto by chodil do 

zapáchajúceho, špinavého lesa? Kto 

by sa chcel napiť z potôčika alebo 

studničky,

v ktorej je znečistená voda? Z takejto 

prírody určite neprídeme oddýchnutí. 

Naopak, vrátime sa so zlou náladou, 

nahnevaní na tých, ktorí si neváţia 

čistý, svieţi vzduch.

Je teda na nás, ako bude vyzerať naša 

planéta. Začnime od seba a pomôţme 

jej, aby sa uzdravila. Aby nás aj 

naďalej vábila svojou krásou. Aby lesy 

boli plné húb, lesných plodov, aby v 

nich bolo počuť spev vtákov i šum 

stromov.

Začnime hneď, zajtra môţe byť 

neskoro.
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Rozhovor
(dnes s pani učiteľkou Alicou Gabriţovou)

Páči sa Vám práca učiteľa?

Áno.

Prečo ste sa pre ňu rozhodli?

Baví ma práca s deťmi a aj prázdniny 
sú fajn.

Keby ste neboli učiteľkou, čím by ste 
boli?

Právničkou alebo archeologičkou.

Koľko ste uţ dali pätiek?

Našim žiakom päťky nedávam.

Ako trávite voľný čas? 

So svojou rodinou, prechádzkami v 
prírode...

Máte rada zvieratá?

Áno. Máme doma psa staforda Ronyho 
a je to rodinný miláčik.

Ďakujeme za rozhovor. 



Oznamy

Sviatky v apríli

1. apríl – Svetový deň vtáctva

2. apríl – Medzinárodný deň detskej knihy

7. apríl – Svetový deň zdravia

22. apríl – Svetový deň Zeme

23. apríl – Svetový deň kníh a autorských práv

28. apríl – Medzinárodný deň bezpečnosti a 

zdravia pri práci

29. apríl - Medzinárodný deň tanca

22. apríla sa uskutoční čistenie okolia 

školy v rámci Dňa Zeme. 

Kto má sviatok? 

Narodeniny v marci oslávili

5. marec – Lukáš Pavlík – 15 rokov

Meniny v apríli oslávia

5. apríl – Miroslava Smolíková

17. apríl – Rudko Verner

24. apríl – Juraj Švrček

Narodeniny v apríli oslávia

8. apríl 1994  - Mária Vondrová – 16 rokov

9. apríl 1999 – Lenka Kušnírová – 11 rokov

24. apríl 1995 – Juraj Adámek – 15 rokov

29. apríl 1993 – Vladimír Verner – 17 rokov

Oznamy, aktivity

sviatky, blahoţelania



Prišla k nám a chce u nás zostať. 

Určite uţ o nej viete.  Je to čarovná tabuľa. 

Volá sa  INTERAKTÍVNA.

Viete, čo to vlastne znamená? 

Ţe sa budeme na hodinách spolu hrať, kresliť, písať... Budeme spolu čarovať ako 

kúzelníci.  Nebudeme potrebovať kriedu, ale pero, ktoré je také isté ako tabuľa –

čarovné.  Dokáţe meniť farbu, posúvať obrázky a všeličo iné. 

Treba s ním však  pracovať opatrne, aby nám dlho slúţilo. Aj čarovná tabuľa 

potrebuje starostlivosť.  Ak s ňou nebudeme zaobchádzať opatrne, povie nám to. 

Neveríte?  Uvidíte. Jednoducho prestane pracovať.  A to určite nechceme. 

Veď sa tešíme, ţe ju máme.

Aktivity



Marec je mesiacom knihy. Všetci to vieme.  A preto sme nelenili a dali sa do 

čítania knihy. Tentoraz nás zaujali príhody malého chlapca Pinocchia. Premietli 

sme si aj film. Veľmi sa nám páčil. A čo sa nám najviac na príbehu páčilo?

Pinocchio sa naučil, ţe klamať sa nemá a ţe škola je fajn, lebo sa v nej veľa 

nového dozvieme.

Aktivity

A takto vidíme Pinocchia my:

piataci a šiestaci – kolektívna práca Matej, Patrik, Števko   – 8. ročník



Aktivity

Veronika, Monika, Marika – 8 ročník 

...aj tento obrázok je od Števka – 8. ročník

...a takto vyfarbili Pinocchia a Gepetta naši štvrtáci



25. marca sme opäť navštívili Gazdovský dvor v Turej Lúke. Tentoraz  sme sa boli 

pozrieť,  ako sa kedysi maľovali vajíčka na Veľkonočné sviatky. Sami sme si to 

vyskúšali a veľmi nás to bavilo. 

Na Veľkonočnej výstave v Dome kultúry sme sa zasa učili drôtovať. Aj korbáče 

sme si uplietli – teda chlapci, veď to je ich úloha, aby nás – dievčence, potom nimi 

vyšibali a dostali od nás maľované vajíčko. 

Aktivity



Naše dievčence – tanečníčky sa 22.marca zúčastnili otvorenia Veľkonočnej 

výstavy v Kultúrnom dome v Myjave. Program spestrili tancom i básničkami. Opäť 

sa potvrdilo, ţe máme šikovné ţiačky, pretoţe ich vystúpenie sa všetkým veľmi 

páčilo. Nakoniec, veď otvorenia tejto a podobných výstav sa nezúčastnili prvýkrát. 

Tešíme sa spolu s Vami. Patrí Vám naše poďakovanie, rovnako ako aj našim 

učiteľkám – Ľubke Boórovej a Lydke Kovaříkovej, ktoré tento program s 

dievčatami pripravili. 

Aktivity

Naše dievčence – tanečníčky sa 22.marca zúčastnili otvorenia Veľkonočnej 

výstavy v Kultúrnom dome v Myjave. Program spestrili tancom i básničkami. Opäť 

sa potvrdilo, ţe máme šikovné ţiačky, pretoţe ich vystúpenie sa všetkým veľmi 

páčilo. Nakoniec, veď otvorenia tejto a podobných výstav sa nezúčastnili prvýkrát. 

Tešíme sa spolu s Vami. Patrí Vám naše poďakovanie, rovnako ako aj našim 

učiteľkám – Ľubke Boórovej a Lydke Kovaříkovej, ktoré tento program s 

dievčatami pripravili. 

Veľkonočnej výstavy sme sa zúčastnili aj my. Takéto krásne veľkonočné 

kuriatka vyrobili naši siedmaci  s pani učiteľkou Švecovou.



V mesiaci marec boli najlepší :

Naše tanečníčky 

Malí spisovatelia – naši štvrtáci.                                                                                     

Naj, naj, naj...



Apríl – mesiac lesov

Pozrite sa na tú nádheru. Tešme sa z nej. Takto vyzerá zdravá príroda...

Enviráčik 

Zdroj - internet Stranu pripravil Paľko Špaldoň



Enviráčik

....a takto vyzerá chorá príroda

Zdroj - internet Stranu pripravil Paľko Špaldoň



Glóbus

Stranu pripravil Lukáš PavlíkZdroj : internet

Austrália 

Austrália je najmenší zo všetkých svetadielov. Je to veľký ostrov, ktorý leţí medzi 

Indickým a Tichým oceánom. Patrí jej aj ostrov Tasmánia, ktorý leţí na juhu.

Hlavné mesto Austrálie je Canberra, ale najväčšie mesto je Sydney. 

V Austrálii ţijú rôzne druhy zvierat a je takmer zaplavená hadmi, ale obyvatelia sú 

na ne zvyknutí. Tieto zvieratá u nás nenájdete. Poznáte ich?

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Europe.svg


Naše príspevky

O pyšnom kohútovi

Gazda  mal  na  dvore  prekrásneho  kohúta. Tmavozelené  perie  prechádzalo   

aţ  do modra.  Perá  na chvoste  sa  týčili  ako  chochol  na  prilbici, zlatoţltý  krk  

ţiaril  ako  náhrdelník  a  červený  hrebeň  sa  uţ  z  diaľky  ligotal  ako  oheň.  Keď  

ráno  slnko  pozlátilo  aj  jeho  ostrohy, kohút  vyzeral  ako  dávny  rytier  

pripravený  na turnaj.  Kaţdé  ráno  vyskočil  na  plot  záhrady  a prebudil  celý  

dvor  svojím  mohutným  kikiríkaním. 

Raz  po  daţdi  uvidel  v  čistej  kaluţi  svoj  obraz.  

„Kto  je  ten  krásavec?“ - spýtal  sa  uţasnutý  ostatných  zvieratiek. 

„Predsa  ty  sám!  Kto  iný?“- smiali  sa  zvieratká. 

Kohút  sa  na  seba  nevedel  vynadívat.  Celé  dni  sa  prechádzal  a obdivoval  na  

hladine  kryštálovej vody  svoju  krásu.  Celkom  zabudol  na  jedlo,  na  pitie.                 

Gazda  si  všimol,  ţe  kohút  chudne  a  myslel  si,  ţe  ochorel.  Sám  mu  preto  

nosil  zrniečka  a  rôzne  dobroty,  ale  kohút  bol  ešte  pyšnejší  a  vravel  si:  

„Pozrimeţe,  sám  gazda  ma  obsluhuje.  Som  ešte  vzácnejší,  neţ  som  tušil.  

Mal  by  som ţiť  v  nejakom  zámku  a  nie  na  obyčajnom  gazdovstve!“

Kohút  si  lámal  hlavu  márnymi  predstavami  a  ďalej  chudol. Jeho  perie  

stratilo  lesk,  vypadávalo  a  jeho  krása  zo  dňa  na  deň  hasla.  Jedného  rána  

uţ  nevládal  ani  na  plot  vyskočit  a  namiesto  hrdého  kikiríkania  mu  v  hrdle  

len  slabúčko  zaškrípalo,  ako  keď  otvárate  hrdzavú  záhradnú  bráničku. 

Kohút  sa  zahanbil  a  konečne  mu  svitlo,  v  čom  urobil  chybu.  Začal  znova  

veľa  jesť,  cvičit  a  trénovať  svoj  zanedbaný hlas.  Do  týţdňa  bol  taký  chlap  

ako  kedysi.  Dokonca  aj  jeho  krása  sa   mu  vrátila.

Zdroj: internet Stranu pripravil Paľko Špaldoň



Naše príspevky



Naše príspevky

Tento príbeh napísali naši štvrtáci. Čo poviete, budú z nich malí spisovatelia? 



Hračkáreň

Zdroj : internet www. img.fotoalba.centrum.cz

Farbičky – čarbičky so sebou mám stále, čo sa mi nepáči, po svojom pretvorím...



Hračkáreň

www.zborovna.sk

Viete ako sa volá táto hra? 

Je to SUDOKU. Potrápte si 

hlavičky. Určite ju vyriešite.

Vystrihnite štvorčeky so 

smajlíkmi a vlepte ich na 

chýbajúce miesta 

v SUDOKU tak, aby kaţdý 

riadok, kaţdý stĺpec aj

kaţdý box obsahoval 

kaţdého zo štyroch 

smajlíkov.



Hitparáda

Aj Vám sa páči táto pieseň? Môţete si ju aj zaspievať. Tu je jej text.

Horehronie

Keď sa slnko skloní na Horehroní,
chce sa mi spievať, zomrieť aj ţiť.
Keď sa slnko skloní na Horehroní, 
túţim sa k nebu priblíţiť.

Na tráve leţím a snívam, o čom sama neviem.
V tom vánku, čo ma kolíše, keď je slnko najniţšie.

Najkrajšie stromy sú na Horehroní,
to tiché bratstvo, vraví noc.
Sem sa vţdy vrátim, keď ma niečo zroní.
Vravia to stromy, spiece zhoď.

Na tráve leţím a snívam, o čom sama neviem.
V tom vánku, čo ma kolíše, keď je slnko najniţšie.

aaaaaaaaaa...

Keď sa slnko skloní na Horehroní,
tam niekde v diaľke náš zvon zvoní.
Keď má ma to bolieť, tak nech ma bolí.
Raz sa to stratí do čiernej hory.

Na tráve leţím a snívam, oči tíško plačú.
V tom vánku, čo ma kolíše, keď je slnko najniţšie.

aaaaaaaaaa...

Na tráve leţím a snívam, oči tíško plačú.
V tom vánku, čo ma kolíše, keď je slnko najniţšie.

Najkrajšie stromy sú na Horehroní.

Kristina

http://www.karaoketexty.cz/favourites/addFavouriteSong/sid/137576
http://www.facebook.com/pages/KaraokeTextycz/52533731257
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