






















KAMARÁT MALIAR

Spojená škola, Dúbravská cesta 1
845 25 Bratislava, školský rok 2019 / 2020
24. ročník

Milí kamaráti!

Skončil sa netradičný školský rok, hoci sa
začal úplne tradične. Vjanuári ďŽůŽ
polročné vysvedčenie, škola sa rozbehla
ĂǀŵĂƌĐŝƐĂǌĂƚǀŽƌŝůĂ͘^ƉŽǌŶĂůŝƐŵĞnové
slovo KORONAVÍRUS. KƐƚĂůŝ ƐŵĞ ĚŽŵĂ͕
žiaci͕ učitelia ŝrodičia. ačala sa
DOMÁCA ŠKOLIČKA. Začalo sa iné učenie Ă skúšanie. Pomocou internetu
prichádzali od učiteľov kƵžiakom ĚŽŵŽǀ ŶĂ ƉůŽĐŚƵ počítača úlohy apracovné
listy. Pomocou programu ZOOM sme sa mohli vidieť izhovárať. Zodičia ƐĂ
ƉƌĞŵĞŶŝůŝ na učiteľov adeti na domácich žiačikov. Lavice vymenili kuchynské
ƐƚŽůǇ͕ ŵŝĞƐƚŽ ŬƌŝĞĚǇ ŵĂůĂ ŵĂŵĂ ǀrukách
varešku alebo počítačovú myš Ă ŽĐŬo učil
chlapské práce. oma sa šili rúška, doma sa
učilo iŚƌĂůŽ Žd marca do júna͘ Naučili sme sa
dezinfikovať Ăƌešpektovať druhých͘ Už vieme,
čo je R.O.R. ruky – ŽĚƐƚƵƉ – rúško. Vjúni
niektorí prišli do školy Ăvyučovanie bolo iné,
lebo učitelia mali štíty ažiaci rúška. OƚŽŵƚŽ
všetkoŵčítajte na nasledujúcich stranách.


Mali sme dlhé nedobrovoľné
prázdniny a volali sa KORONOVÉ͘Žůŝ
sme síce doma, ale nemohli sme
nikam chodiť aŶĞŵŽŚůŝ ƐŵĞ ƐĂ
Ɛnikým stretnúť. Všetkým žiakom
našej školy prajemĞ na letné
prázdniny: Majte slnečné dni, veľa
plávajte ašportujte, majte dobƌú náladu aveľa sa smejte. Nebojte sa,
všetko bude dobré!!Vaši redaktori Andrej Szabo͕DĂƌƚŝŶHluchýĂVAŠA
LASTOVIČKA͘ObrázkyͲ:ĂĚƌĂŶŬĂĂZlatko Strašiftákoví
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Žiak: Mami, spomaľ sa! Si na mňa veľmi rýchla.
Mama: ???
Žiak: Asi ťa premením na korytnačku. Nie!
Vieš čo? Lepšie bude na slimáka bezdomovca!
Mama: Vymenuj 4 časti ľudského tela.
Žiak: Ľavá ruka, pravá ruka, ľavá noha
a pravá noha!
Učiteľka: Ako sa volajú ručičky na hodinách?
Žiak: Hodinová, minútová a taká chudá.
Učiteľka: A tá chudá sa ako volá?
Žiak: No tenká, predsa!
Učiteľka: Ako idú tvoje hodinky?
Žiak: Moje hodinky sa nenaťahujú. Moje
hodinky idú aj bez baterky!
Žiak: Výplatu – vysvedčenie vopred dostanú
iba tí žiaci, ktorí si po ňu neprídu vtedy, keď
je to určené.
Žiak: Teplá káva a alkohol sa ku prázdninám a k letu nehodia!!!
Skôr káva s ľadom alebo so zmrzlinou alebo ľadový čaj.
Obrázky počas domáceho učenia vytvorila Linduška Valjentová.
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NÁŠ KAMARÁT MALIAR
Už od roku 2011 sa naši žiaci zapájajú
do projektu Neznámi maľujú diela
známych. Podľa slávnych maliarov
ako Van Gogh, Monet, Manet,

Kandinský, Picasso alebo Pollock
maľujú na veľké plátna obrazy
svojimi očami. Tento školský rok sa
naším maliarskym vzorom stal
akademický maliar pán Miroslav

Cipár, ktorý s nami
spolupracuje od roku
2014. Okrem obrazov
naši žiaci tvorili projekty
a nástenky o umelcovi.
Dozvedeli sme sa, že je
medzinárodne uznávaný
výtvarník, venoval sa
maliarstvu, sochárstvu,
úžitkovej grafike, ilustráciám kníh a detských časopisov, monumentálnej
tvorbe, pracoval i v oblasti reklamy, plagátov a animovaného filmu.
Získal veľa ocenení. Veľmi si vážime, že v januári
prišiel medzi nás a zhodnotil naše výtvarné diela,
poradil, pochválil a venoval nám autogram do kníh. V
našich dvoch knižniciach máme veľa kníh
s ilustráciami pána Cipára, napríklad knihy Veľká
cestovná horúčka, Biela kňažná alebo Zlatá brána.
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Pán Cipár mal
v januári
85
rokov. My mu
touto cestou
prajeme
veľa zdravia,
radosti, elánu, krásne
ťahy štetcom, ešte veľa ilustrácií a všetko len dobré. Tešíme sa na
VERNISÁŽ, ktorá sa pre koronavírus odložila na jeseň 2020.
Omaľovánku
podľa
ilustrácie
maliara
Cipára pre
vás nakreslila
žiačka Sára
Zámečníková,
9. ročník
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TOTO JE TÁ najlepšia škola
Oliverko Csonka, žiak 4. ročníka, dňa 24. 2. prijal
pozvanie pani redaktorky Viery Horákovej zo
Slovenského rozhlasu. V relácii Dotyky, v živom
vysielaní,
veľmi
pútavo porozprával o
našej škole, svojich
kamarátoch, záľubách.
„Toto je tá najlepšia škola,“ povedal
v rozhovore Oliverko. Jeho vystúpenie veľmi
ocenili prítomní redaktori, ale aj jeho mamička
a naša pani riaditeľka, ktoré sa vysielania
taktiež zúčastnili. Oliverko, sme na teba hrdí!!
Najväčší bubenícky vzor
Miloš Meier je známy český bubeník.
Má 36 rokov. Hrá v skupine Dymytry.
Má vlastnú bubenícku show Drumming
Syndrome. Začínal v dychovkovej
kapele svojho otca. Denne cvičí 10 - 12
hodín. Koncertoval v Južnej Kórei, Rusku, Nemecku, Taliansku. Ja som
sa s ním rozprával naživo po koncerte v Novom Meste nad Váhom.
Videl som ho na koncerte skupiny Dymytry v Bratislave. Dostal som od
neho autogram. Najviac sa mi páčia jeho bubenícke sóla. Je to môj
najväčší bubenícky vzor. A Lastovička videla a počula 29.6. na ploche
počítača
hrať
Maťka
Hluchého na bubnoch počas
ONLINE interného koncertu
triedy bicích nástrojov.
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Bol to naozaj skvelý výkon.
Gratulujeme ti, Maťko!

MAĽUJEME DÚHU
Maľovanie

dúhy

je

celosvetovou

aktivitou, ktorá začala v Taliansku
a rozšírila sa aj v iných krajinách sveta.
Dúha

sa

ujala

aj

v niektorých

materských a základných školách
na Slovensku vrátane našej Spojenej školy Dúbravskej v
Bratislave.
Hlavnou myšlienkou je, že si deti počas
koronavírusu namaľujú dúhu a nalepia ju na
okno alebo dvere domu. Má to byť znak pre iné deti, čo sú
na prechádzke vonku a môžu tak vidieť, že v tom nie sú sami. Uvedomia si tak, že
aj iné deti musia teraz byť doma a prečkať toto náročné obdobie.
Dúha predstavuje symbol nádeje a viery, že po búrke vyjde slnko. V týchto
nemilých časoch je dúha jednotným symbolom nádeje v boji proti koronavírusu.
Pomáha deťom pochopiť, čo sa deje a zahnať ich obavy. Kde je dúha, tam je nádej,
že všetko bude zase dobré.
Preto sa aj naši šikovní žiaci
spoločne

s ich

rodičmi,

súrodencami a pani učiteľkami
budovy „G“ zapojili do tejto
dúhovej aktivity.
Stále môžete podporiť túto
myšlienku, pretože čím viac dúh
na oknách uvidíme, tým bude
svet farebnejší. Autor: pani
učiteľka Ivanka Kolesárová
7

UČENIE DOMA POČAS KORONAVÍRUSU
CEZ KORONA PRÁZDNINY SOM
SA UČIL, chodili sme von, bubnoval
som, neskôr sme boli aj na výletoch v
prírode. Boli sme na výstave Inkov na
Bratislavskom hrade. Stretli sme sa aj s
Andrejom a spolu sme opekali. Na Veľkú noc sme boli na
rybačke, spali sme v noci v stane, chytali sme ryby, opekali,
v noci sme počuli hlodať bobrov pri stane a videli sme lietať
netopiere. Maťko Hluchý 8. roč.
obrázok Mária Hertlová, 8. roč.
.................................................................................................................................
V marci sa nám začal ŽIVOT V KARANTÉNE. Naša
pani učiteľka nám posielala domáce úlohy mailom. Aďko
sa veľmi tešil, keď som mu ich čítala. Učili sme sa
pomocou magnetických tabuliek s písmenami, číslami a
tvarmi. Používali sme knihy ALBI s elektronickým
perom. Trénoval si jemnú motoriku. Vyberal a vkladal
malé veci do misiek. Pekne mu to išlo. V marci sme si
nazbierali v lese medvedí cesnak a vyrobili z neho pesto.
Aďko ho má rád. Každý týždeň sme trávili 3 dni na chate.
Aďka baví pomáhať tatinovi, miešať betón, kosiť trávu. Mne pomáhal polievať a
sadiť. Rád hral v altánku spoločenské hry. Večer sedel pri ohníku. VEĽKÚ NOC
SME MUSELI ZOSTAŤ DOMA. Chodili sme na dlhé prechádzky na miesta, kde
bolo málo ľudí.
zapísala mamička Aďka Lenčéša, 1. roč. PŠ
.................................................................................................................................
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BOL SOM DOMA DLHO. Už som sa tešil do školy.
Pani učiteľka mi posielala úlohy a ja som ich robil sám
alebo s maminou. Boli sme na domčeku – máme tam
veľký dom, záhradu vpredu aj vzadu. Vpredu sú kvietky
a vzadu jahody, jabĺčka, slivky. Máme doma malého psa
Atosa. Hral som sa a chodil na prechádzky s Atosom
a tatom. A 1.6. SOM UŽ IŠIEL DO ŠKOLY A TEŠIL
SOM SA.
Lukáš Mišány, 2. roč.

Doma sa učím s maminou, tatino chodí
do práce. PANI UČITEĽKA POSIELA
MAILOM ÚLOHY. Doma okrem úloh
kreslím, hrám sa na tablete, vystrihujem,
občas pomôžem rodičom v domácnosti,
urobíme si experimenty. Boli sme už aj
na výlete: Dračí hrádok a hrad Pajštún.
Chýbajú mi výlety na hrady, do prírody
a stále by som kreslil a maľoval.
Šimon Masarovič, 3. roč. + obrázok
..................................................................................................................................
Museli sme zostať doma, lebo bola choroba. Boli sme
v Lamači a v Jablonovom. Gabika nám každý deň
posielala úlohy a s maminou sme ich robili. A keď sme
mali kresliť, kreslil s nami aj Timko. To je náš mladší
brat. Keď sme sa naučili, chodili
sme na výlety. Boli sme v ZOO,
na Železnej studničke, boli sme
sa kúpať na Draždiaku a ešte
sme sa hrali na telefóne. Cez
video sme telefonovali s pani
učiteľkou. Dominik sa naučil piecť čokoládový koláč
s orieškami a džemom – piekol s krstnou mamou
Barborkou. NA DEŇ DETÍ SME UŽ IŠLI DO ŠKOLY.
HURÁ! Dominik + obrázok a Saška Horváthoví, 3. roč.
..................................................................................................................................
Učím sa doma, lebo nemôžeme chodiť do školy, ani von.
Keď ideme von, musíme mať rúška. Korona je choroba.
Keby sme ju dostali, museli by sme ísť do nemocnice.
ŠKOLA MI CHÝBA. Chcel by som byť radšej v škole
s kamarátmi. Ale keď je korona, tak čo už... Musíme byť
doma. Na učení doma je najlepšie, že sa cez prestávku
môžem hrať s hračkami a Daisynkou. Doma sa učím s
mamou. Mama aj Aďka Parošová sú najlepšie učiteľky,
ale mama je iná. Niekedy kričí, keď tomu nerozumiem. Vďaka pani učiteľke
Parošovej môže byť učenie aj zábavné.
Oliver Csonka, 4. roč.
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LETNÁ BÁJKA NA SLOVÁ: vírus, les, mačička, dúha, lekár, rúško, prázdniny

R

az v sobotu ráno sa mama a tato rozhodli, že pôjdeme
do lesa na hríby. Mama nachystala desiatu
a oblečenie pre mňa a moju sestričku. Tato zatiaľ
chystal košíky na hríby. Tak to by bolo všetko prichystané.
Prezliekli sme sa a vyrazili sme. Ja som sedel vzadu so
sestrou a pozeral von z okna na krajinu. Keď otec
zaparkoval auto, zobrali sme z kufra koše a vošli sme do
lesa. Boli sme už dosť ďaleko od auta, keď sa zatiahla
obloha a začalo liať ako z krhly. Keď prestalo pršať, boli
sme úplne všetci mokrí. Závideli sme našej mačičke, ktorá ostala doma. Keď sa
obloha vyjasnila, spoza stromov sme videli krásnu dúhu. Po návrate domov mi
mama povedala, aby som sa prezliekol do suchých vecí. Ja som sa ponáhľal za
kamarátom, a hoci som bol
ešte mokrý, oklamal som
mamu a odišiel som ku
kamarátovi. Vonku ma
ofúklo a zatriasla ma zima.
Keď som sa večer vrátil
domov, bola mi zima
a začalo ma bolieť v hrdle.
Ráno som mal teplotu, a tak
so
mnou
mama
išla
k lekárovi.
Lekár
ma
prezrel, povedal, že mám
vírus z prechladnutia. Predpísal mi lieky, dal mi rúško, aby som nenakazil
druhých a povedal, že musím týždeň ležať v posteli. Pretože práve začali
prázdniny, tak som nahnevaný. Nabudúce poslúchnem mamu, keď mi povie,
aby som sa prezliekol, tak sa prezlečiem.
Adrián Veselský, 2. roč. PŠ + časť rukopisu
.................................................
V dnešnej dobe je rozšírený
vírus. Les je najčistejšie
prostredie a má čistý vzduch.
Všetci majú nosiť rúško, tak
ako ja a môj brat David, ako aj
tato a mama. Lekár nás poučuje, ako sa máme chrániť. Ako
keď po búrke vyjde dúha. Mačička je rada, že môže ísť von.
Tešíme sa na prázdniny!
Samko Masarovič, 2. roč. PŠ + rukopis
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VÍRUSOVÉ PRÁZDNINY

K

de bolo, tam bolo, bol raz jeden dom
a v tom dome býva moja mama, môj
otec, môj brat Tomáš, pes Jerry a ja. Ja
sa volám Jakub. Práve máme prázdniny, ale
nie obyčajné prázdniny. Prišiel k nám vírus,
ktorý nám zatvoril všetky školy. Tak musíme
zostať doma. Aby sme ten vírus nedostali,
musíme sa chrániť rúškom, to nám odporúča
naša pani lekárka. Poradila nám, aby sme
chodievali na prechádzky do lesa. Tak sme sa
teda vybrali do lesa: ja, môj brat, moja mama,
môj otec a náš pes Jerry. Všetci sme si dali rúška a išli
sme do lesa. V lese sme si mohli rúška nachvíľu dať dole
a nadýchať sa tak čerstvého vzduchu. Medzitým začalo
pršať, ale stále svietilo slnko. A my sme videli nad lesom
krásnu dúhu. Po návrate domov, dali
sme si dole rúška a poriadne sme si umyli ruky, aby sme
ten zlý vírus nedostali. Jakub Schusznix 1. roč. PŠ +
rukopis a obrázok

Z denníka Jakuba Schusznixa, 1. roč. PŠ:

6.4. Ráno som bol vysypať smeti, potom som poumýval
riad.
7.4. Ráno som povysával celý byt. Neskôr som sa hral na
počítači.
8.4. Ráno som bol so psom vonku, potom som si
poupratoval izbu.
9.4. Dnes som mame pomáhal variť špenát, potom som bol so psom vonku.
10.4. Dnes som pozeral rozprávky, potom som sa hral na počítači.
11.4. Dnes som bol so psom vonku, potom som bol s otcom na nákupoch.
Počas korony si Peťko krátil chvíle skladaním
puzzle. Je veľmi šikovný a trpezlivý. Skladanie ho
veľmi baví a má rôzne druhy obrázkov. Spolu s
rodičmi si ide kúpiť do obchodu puzzle a potom ich
sám doma skladá. Má jednoduchšie 60 ks, ale nedá
sa zahanbiť aj 1000 ks. Veľmi sa teší do školy na
svojich spolužiakov. Peťko Čerešňa, 1.r PŠ, zapísala pani učiteľka Jarka Botlová
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sa pri jedle dokázal
venovať aj technike, ale
aj komunikovať so
sestričkou Hankou
alebo pani učiteľkou
Táňou. Trénoval aj hru
na klavíri. Nezabudol na maminu a vyrobil jej krásne korále,
občas pomohol tatinovi v kuchyni.

s radosťou využíval na
komunikáciu aj
s Barborkou moderné
komunikačné prístroje.
Doma pomáhal mamine
pri pečení, utieraní prachu a vysávaní. Nezabudol však ani na
učenie.

tiež nezabúdal na školu,
trénoval si písmenká aj
číslice. Maminke rád
pomáhal v domácnosti.
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sa doma venovala prácam
v kuchyni, vytvárala všakovaké
dobroty, no nezabudla ani na školu
a pracovala na úlohách, ktoré jej
posielala pani učiteľka Táňa.

Z denníka Lindušky Valjentovej + obrázky
zapísala babička:

Moji rodičia sa dohodli s dedkom a babkou, že budem u nich.
Nevadí, veď ja som s nimi rada. V prvom rade som sa musela
naučiť dávať si rúško.
Namaľovala som s babkou
chlapca
s koronavírusom
(na obrázku). Ku Dňu
učiteľov sme vymysleli kvetinkový pozdrav pani
učiteľke Táničke, Barborke a Ivanke. Písala som
domáce úlohy, cvičila, skladala puzzle. Pomáhal
mi aj môj dedko. Na Veľkú noc som babuške
pomáhala krútiť kornútky na zmrzlinu. Bola to
zábava a mňam dobrota! Maľovali sme vajíčka,
urobili sme zelenú húseničku a mysleli na mojich spolužiakov. S maminkou som
zase spravila záhradku kvetov z obalu na vajíčka. Cestovala som na dedinu
Pravotice. Je tam veľmi, veľmi pekne. Naučila som sa pliesť z púpavy venček,
opekali sme. Susedia majú sliepočky, zajačiky, daniele, koníky a psíkov. Ďakujem
Táničke za úlohy a Barborke, že sme si mohli zavolať. Chýbajú mi kamaráti.
DÚFAM, ŽE UŽ ČOSKORO SA VRÁTIME DO ŠKOLY.
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Lucka Hederová, 8. roč. + rukopis z denníka
Počas domáceho učenia Paľko veľmi rád kreslil obrázky.
Tento obrázok je na tému: Veľká noc. Nakreslil bahniatka
vo váze a vajíčka na stole. Paľko má rád tieto sviatky, ale
tento rok musel zostať doma, lebo bola karanténa. Teší sa
na školu a prechádzky so spolužiakmi do prírody.
Paľko Vlček 2. roč. PŠ, zapísala pani učiteľka Jarka Botlová


Z denníka Miška Rakovského, 2. roč. PŠ:
1.5. Bol som s tatom. Hrali sme sa spolu a potom
som robil úlohy s mamou.
2.5. Dnes som videl lastovičku na záhrade.
3.5. Dnes som bol na pozrieť na sokoliarov.
4.5. Dnes sme našli v mini-záhradke diery od psa.
5.5. Dnes som bol na záhrade s rodinou a mali
sme oslavu.
6.5. Dnes som s rodičmi videl dúhu.
7.5. Dnes sme okopcovali záhradku.
8.5. Dnes som mal 19 rokov.
9.5. Dnes sme išli do Modry na chatu.
10.5. Boli sme v Modre
11.5. Dnes sme videli jeleňa a maliny.
obrázok – Saška Horváthová, 3. roč.
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UČENIE VONKU
Viete, že 21. máj je Medzinárodný deň
vzdelávania vonku? Naša trieda II.A si tento
deň
pripomenula
v rámci
domáceho
vzdelávania. Deti v prírode cvičili, hľadali
geometrické tvary, farby, veľké
a malé veci alebo sadili.
Všetkým
sa
takéto
vyučovanie páčilo.

maxibubliny na lúke.

Aj ďalší žiaci sa
zapojili.
Sebi
a Ajko
pozorovali
život pri vode.
Alexík
pomáhal
v záhradke.
Alicka
na
hojdačke letela
ako vták a
Sonička robila
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J AH OD Y
Jahody sú ovocie,
chutné, sladké, rád ich zjem
alebo si spravím džem?
Keď sme prišli do záhradky,
buriny boli plné hriadky.
Takto sme to našli z jari,
burinu sme vytrhali.
Hriadky sú už pripravené
a jahôdky okopané.
Už slniečko svieti na ne,
uvidíme, čo sa stane.
Biely kvietok z hriadky kuká,
včielkam sladký nektár núka.
Včielky kvietky navštívia
a jahôdky opelia.
Keď včielka kvet opelí,
plod začne rýchlo rásť.
Pozor, je ešte nezrelý,
nedajte sa zmiasť!
Keby ste ho taký zjedli,
brušká by vás boleli.
Jahôdky sme podložili,
abyže nám nepohnili.
Lúče berú od slniečka
a farbia si svoje líčka.
Korienok im vodu dá,
júj, táto bude sladučká!
Takto pekne porade,
vyrástli nám v záhrade.
Prvý jún je Sviatok detí,
dobrá správa svetom letí.
Školičku sme otvorili,
Deň detí sme oslávili
a jahôdky zo záhradky z našej hriadky,
pozbierali, odfotili, aj spapali
a veľkú radosť mali.
Prezentáciu s básničkou pripravila asistentka Beatka, pri jahôdkach jej
pomáhala a fotky urobila asistentka Danka a pani učiteľka Ingridka so žiačkami.
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ŽIACI KONČIACI PRAKTICKÚ ŠKOLU:
Všeumelkyňa Lucka Pokryvková

Do školy na Dúbravskej ceste som chodila od
2. triedy. V škole sa mi páčilo vyučovanie,
najradšej som mala matematiku, varenie
a telocvik. Rada som chodila s triedou na
prechádzky a do školy v prírode. Našla som si
veľa kamarátok: Beatrix, Dorotka, Sofinka,
Kristínka a Lucka. Je ich veľa. Na ZŠ ma učili
pani učiteľky:
Tóthová,
Miháliková, maminka,
Kocková a v PŠ ma
učila pani učiteľka
Hostovčáková,

Dizdarevičová, Grycová
a ďalšie. Naučila som
sa veľa vecí o jedle,
o cvičení,
o ľudskom
tele a hygiene, pracovať
v záhrade a vyšívať.
Nikdy nezabudnem...

Gavalier, športovec, pomocník a kamarát Števko Bartek:
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LETNÁ TAJNIČKA
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POTEŠÍ ŤA BÁSNIČKA !















POMOCNÍČEK͗
1. Planéta, na ktorej žijeme, 2. Opak choroby, 
3. Prázdninové ročné obdobie, 4. Orgán, ktorým
dýchame, 5. Má 7 dní, 6. Kúpiš ju vkníhkupectve, 
7. Umývame si sním ruky, 8. Chorý človek, 9. Zmenšený obraz krajiny,
10. Trvá 60 minút, 11. Ochrana tváre počas pandémie ŬŽƌŽŶǇ͕
12. Lieči ľudí, 1ϯ͘KƉĂŬǌĚƌĂǀŝĂ͕14. Tečú nám zočí pri plači,
15. Má 24 hodín͘

Tajničku pre vás vymyslela a nakreslila pani učiteľka
Alicka a básničku zrýmovala pani asistentka Beatka.

19

NA DEŇ DETÍ SME SA VRÁTILI DO ŠKOLY!!!
Cez coronavírus sme sa učili doma
s rodičmi. Pani Kocková a pán Ondrej
mi posielali úlohy mailom. S pánom
učiteľom Ondrejom som mala online
hodinu matematiky. To sa mi veľmi
páčilo, ale už sa teším do školy.
Chýbajú mi spolužiaci a pani učiteľka.
Kika Krajčová 9. roč.,
obrázok – Saška Horváthová, 3. roč.
NAŠIM DEŤOM
(napísala pani učiteľka Olinka Miháliková)
Ste deti slnka.
Zrniečka šťastia nachádzate
Vo vašich očkách – neskutočný jas.
vo všetkom, čo vás láka.
A hoci niečo postrádate,
Úprimnosť máte v svojom srdci,
ste darom pre každého z nás.
za to vám zaslúžená vďaka.
ZA ŠŤASTNÉ ZVLÁDNUTIE NETRADIČNÉHO UČENIA PATRÍ VEĽKÁ VĎAKA
NAŠIM UČITEĽOM, ASISTENTOM, ŽIAKOM A ICH RODIČOM. VŠETCI SI
ZASLÚŽIA NAOZAJ VEĽKÚ POCHVALU!!! KRÁSNE LETNÉ PRÁZDNINY
A VEĽA PEKNÝCH A VESELÝCH ZÁŽITKOV VÁM PRAJE VAŠA LASTOVIČKA.
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