AHOJTE KAMARÁTI !!
Vítame vás v škole v novom
školskom roku 2019 / 2020.
Prázdniny sa už skončili a boli
super. Prajeme vám, aby ste sa
dobre učili, aby ste boli zdraví,
aby bolo učenie zábava
a radosť. Učiteľom prajeme, aby žiaci boli
poslušní a veselí. Pripravili sme pre vás prvé číslo
Lastovičky. Nájdete si v ňom každý niečo. Hoci
lastovičky práve odlietajú od nás do teplých
krajín, naša Lastovička práve priletela k vám!
Prajeme vám veselé čítanie!
Vaši redaktori: Andrej, Dominik,
Marianka, Nico a vaša Lastovička.


Maťo,

„MYSLÍM, ŽE NAJDÔLEŽITEJŠIE JE CHYTIŤ SVETLO SLNEČNÉHO
DŇA A DOBRE SI HO DRŽAŤ PRI SRDCI PRE ČASY, KEĎ PRÁVE
Karel Gott
NEBUDE SVIETIŤ SLNKO.“

.......................................................................................

Autor obrázku na titulnej strane Filip Raffaj + list
Obrázky na tejto strane:
Šarkan- Andrej Szabo a Nico Pecár
Pani jeseň- Martinko Ďuriš
Dážď – Tomáško Tóth
Jesenný strom - Paulínka Pechovská
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U: Natieral si sa v lete krémom?
Ž: Musel som sa. Ale dedo sa tváril, že sa nemusí.
..........
U: Čo je viróza?
Ž: To je ťažká otázka. Je to zlá choroba. Môže ju dostať človek,
zviera, rastlina a dokonca aj počítač.
..........
Ž: Aká to bola rozprávka? Princezná pod hrachom?
..........
U: Čo sa deje?
Ž: Na Filipa padla túlavá nálada.
..........
Ž: Toto číslo mám dobre, len sa mi scvrklo!
..........
U: Bol si dlho preč. Nechýbala ti škola?
Ž: Vôbec. Lebo som bol aklimatizovaný, stále som ešte akoby bol
v Egypte.
..........
U: Kde ste boli cez víkend?
Ž: Boli sme na prechádzke. Bolo zima ako v Rusku!

..........

Ž: Peniaze sú špinavé, lebo sa všelikade váľajú a z nich nám potom
smrdia ruky.
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MOJE PRÁZDNINOVÉ LETO
ZINKA BEDNÁRIKOVÁ

Leto začala Zinka už
v júni
pobytom
v
kúpeľoch Turčianske
Teplice. Veľmi sa jej
páčila fontána v parku,
večer svietila všetkými
farbami. S maminou
bola na športovom
pobyte - “Špeciálne
olympiády Slovensko”.
Zinka plávala v bazéne
a hádzala loptičky.
Tatino vzal Zinku do divočiny na západný vrchol
Klenovského Vepora. Vyskúšala brodenie sa v
potoku v Čiernom Balogu. Zinka navštívila
kamarátov v Nových Zámkoch, kde vyskúšala
perfektnú hojdačku. Koncom augusta bola celá
rodinka v akvaparku v Sonnentherme. Zinke sa
páčili tobogany, skákací hrad aj detský vláčik.

ALEXÍK HRBÁŇ
Alexko bol pred
začiatkom leta v
Izraeli popozerať
pamiatky a Ježiška.
Potom prvý týždeň
prázdnin odletel na Maltu a parádne si to tam
užíval v teplom bazéne a mori. Plavil sa na
šliapacom bicykli uprostred mora a asi najkrajší
bol výlet popri pobreží na motorovom člne vo
veľkej rýchlosti. Potom Maltu vystriedala dobrodružná cesta do
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švédskeho Malmӧ, kde až tak veľmi teplo
nebolo a dalo sa chodiť po meste,
pamiatkach a múzeách. Zúčastnil sa tam na
pochode za práva menšín, kde bol hlučný a
farebný program a to sa mu veľmi páčilo. Z
Malmӧ cestoval vlakom do Kodane, kde
bolo Múzeum spisovateľa Hansa Christiana
Andersena. Pozrel si aj kráľovské sídlo a
kráľovské stajne. Druhú polovicu prázdnin
si užíval doma vo svojom bazéne, ale bol sa
kúpať raz aj v kúpeľoch St. Martins Therme
v Rakúsku. Prázdniny boli oddychové, ale už sme sa aj tešili do školy. 

DOMINIK TÚČEK

Na prázdniny som bol u oboch babiek. Babky
bývajú na dedine pri lese. Dedina sa volá Lysá
pod Makytou a Dešná. Bolo mi dobre.
V Dešnej som sa
bicykloval
s mojím
kamarátom
Maťom
a bratrancami Kubom a Lukášom. Maťo
a Lukáš sú policajti. Keď vyrastiem, ja
budem youtuber. Budem vyrábať videá
a zavesím ich na web. Letel som s mamou v
lietadle do Škótska 2 hodiny z Bratislavy do
Edinburghu za ujom Rasťom a tetou Aďou. V Škótsku som bol
v dopravnom múzeu. Videl som tam motorky, lode aj kone. Chodili sme
do hôr. Videl som tam ovce a žaby. Boli sme nakupovať. Sú tam obrovské
obchody. Teta Aďa má malé bábätko a volá sa Jakub.V Škótsku som bol
2 týždne.
Váš redaktor Dominik Túček
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DOMINIK HORVÁTH
V lete, cez prázdniny som bol na výlete s dedom,
babkou, Saškou, Timom. Išli sme ďaleko, na hory
a potom do detského parku. Boli tam šmykľavky, hry,
trampolína. Šmýkali sme sa na šmykľavke a skákali na
trampolíne. Aj sme sa chodili kúpať na kúpalisko a na
Draždiak a boli tam ryby. A aj doma máme bazén. Ešte
sme boli na vláčiku a boli tam rozprávky. Vlak stál na stanici a išli sme
v ňom krátko. Boli sme ešte pozrieť dinosaury, tam sa mi páčilo. A boli
sme ešte aj doma.

LUKÁŠ MIŠÁNY
V lete som bol na
výlete
s tatom
a maminou. Bolo
to ďaleko, išli
sme do lesa. Bol tam medveď, srnky, som ich počul.
Chodil som sa kúpať na Draždiak s tatom, viem plávať
s kolesom. Ešte som bol na nákupe v Tescu, kúpil som
si pitie, čokoládu, papať. Bol som aj doma a chodili sme na dom. Na
dome je záhrada.
Obrázok:
RybičkyOliver
Csonka,
Dievčatá
a Prechádzka
v lese- Monika
Husáková
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NAŠI SPISOVATELIA
Bájka o kaktuse

P

ri lese stál pekný dom. Pes Dunčo ho verne
strážil. Mačka Micka pokojne spala doma
v taške. Bola hlboká noc. Vtom prišiel
z lesa zlodej. Chcel niečo cenné ukradnúť.
Keď videl pri dverách psa, rozhodol sa, že pôjde do domu radšej oknom.
Rozbil okno a vliezol dnu. Pes hlasno zaštekal. Mačka zamňaukala.
Zlodej sa veľmi vystrašil. Vylial čaj, ktorý stál na stole. Potom sa
popichal o kaktus. Nestihol nič ukradnúť, ale utekal kade ľahšie.
POUČENIE: „NEBER VECI, KTORÉ TI NEPATRIA!“
Andrej Szabo 1. roč. PŠ text + obrázok

!!! Súťaž o zlaté pero !!!
Zlaté pero môžeš získať aj ty, ak prečítaš toto číslo
Lastovičky a prinesieš správne odpovede na otázky:
1. Na akej olympiáde bola Zinka Bednáriková?
2. Aké poučenie má Bájka o kaktuse? 3. Aká je tajnička?
4. Akému športu sa venujú súrodenci Strašiftákovci?
5. Koľko máme knižníc a koľko kníh majú spolu?
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13. októbra - DEŇ STARÝCH RODIČOV

Čo pre nás starí rodičia robia?
Ochotne pomáhajú.

Starajú sa o domáce zvieratká.

Pečú buchty a varia.

Čítajú rozprávky a spievajú.

Majú čas na vnúčatá.

Pracujú v záhradke.

Vedia poradiť a opraviť.

Rozdávajú sa.

....................................................................................................................
Obrázky: Saška Horváthová, Dominik Horváth, Filip Raffaj, Simonka
Varšová, Dominik Túček (babka Božka a jej zvieratká)
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OVOCNÁ GALÉRIA

........................................................................................................
Obrázky: Dominika Berežná, Kamil Greguška, Lukáš Mihalovič, Ivan Vӧrӧs 2x,
Šimon Masarovič, Saško Dorociak, Andrej Szabo
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POZNÁTE NAŠICH NOVÝCH ŽIAKOV?
Ja som Lukáško Mišány. Mám 8 rokov
a bývam v Bratislave. Som druhák. Bývam
s maminou a tatom. Súrodencov nemám.
V tejto škole sa mi páči ihrisko, naša trieda,
noví spolužiaci a aj pani učiteľky.

Volám sa Saška Horváthová. Mám 9 rokov a som
tretiačka. Bývam v Jabloňovom s Dominikom
a všetkými. Prišla som sem zo školy v Petržalke aj
s Dominikom. Rada si kreslím, hrám sa s bábikami
a rada píšem. Mám rada rozprávky – Aladinova
lampa. Pomáham mamine piecť, rada nakupujem
a najradšej sa s maminou učím.

Volám sa Dominik Horváth, mám 9 rokov,
som tretiak. Prišiel som zo Žehrianskej školy.
Bývam v Jabloňovom s maminou, krstnou,
s dedom, babkou, Timom, so Saškou,
s Borisom. Timko a Saška sú moji súrodenci.
Saška je tu so mnou v škole. Rád hrám futbal,
hrám sa s bratom a so sestrou, pozerám telku.
Ešte mám rád trampolínu, šmykľavku a rád
behám. Mám dvoch psíkov – Tora a Milušku
a kocúra.
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Sme súrodenci Jadranka a Zlatko Strašiftákovci. Jadranka má 14 rokov, Zlatko 13
rokov. Bývame v Bratislave. Oboch nás baví futbal. Hráme ho už tri roky a
pravidelne chodievame na zápasy. Spoločné záujmy máme aj vo varení. Obaja sa
chceme stať kuchármi. Zlatka baví kreslenie a stolný tenis. Jadranka rada spieva a
pomáha pri práci v dielni. V tejto škole sa nám veľmi páči.

BÁSEŇ O LISTOCH
Už prišla chladná jeseň.
Zanôťme si pieseň!
Vonku je už zima,
vnútri je nám príma.
Kreslíme si listy.
Všetci sme si istí,
že keď spadnú dole,
konáre budú holé.
No snehový obláčik
oblečie nám konárik.
Pokryje ho nabielo.
Zas nám bude veselo!

Autori básne: 4.A
obrázok: Zlatko Strašifták
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POMOCNÍČEK K TAJNIČKE:
1. zelenina, pri ktorej plačeme
2. červené plody šípovej ruže
3. dubák, muchotrávka sú
4. jesenné ovocie s bruškom
5. púšťame na špagáte vo vetre
6. papriky, paradajky sú
7. môže byť slivkový aj makový
8. po októbri nasleduje
9. dozrieva na jeseň a má pichliače
10. môže byť bylinkový aj ovocný
11. môže z nej byť prívarok aj svetlonos
12. ovocie s bobuľami, rastie na viniči
13. jablká, slivky, hrušky sú
14. mama mojej mamy je moja
15. otec môjho otca je môj
16. prší v kvapkách z neba

CIBUĽA
HRÍBY
ŠARKAN
KOLÁČ

ŠÍPKY

HRUŠKA
ZELENINA
NOVEMBER
GAŠTAN

ČAJ

TEKVICA
HROZNO
OVOCIE
BABKA
DEDKO

DÁŽĎ

Tajničku pre vás pripravila pani učiteľka Alicka Dizdarevičová.
....................................................................................................................

Rúčky, ručičky...

Takúto peknú nástenku
máme na chodbe. Pripravila
ju pani učiteľka Jarka
Špinderová so žiakmi.
Rukami všetko robíme,
a preto si ich treba poriadne
umývať. 15. 10. je DEŇ

UMÝVANIA RÚK! Ruky si
umývajte mydlom viackrát každý deň keď: prídete z vonku, po WC, keď kýchate
a kašlete, keď chytáte peniaze, keď ste boli u lekára, keď ste cestovali autobusom.
Na rukách sú neviditeľné bacily, ktoré sa potom dostanú do úst alebo očí. Zo
špinavých rúk sú choroby. MYDLO + VODA = NEPRIATEĽ BACILOV !!!
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Moje obľúbené zvieratko

Zvieratká
mám veľmi
rád. Doma
v Bratislave
mám malého
sivo-hnedého
zajaca. Volá
sa
Oskar.
U babky Božky mám prasiatko, sliepky,
psa. Prasiatko chováme na šunky a ujo
Anton nám s tým pomôže. Sliepky
chováme na vajcia a mäso. Mám rád kone.
Jazdím na koňoch už 9 rokov. Sú ustajnené v Dešnej na ranči u Boba.
Moje obľúbené kone sa volajú Palinka a Deny. Už viem chôdzu
a cválanie sám. Babka Vierka má psíka Quida a dve mačičky Murka
a Majku.
Váš redaktor Dominik Túček
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JESENNÝ ČAJÍK
Vonku sa už zjesenieva, a
tak sme si posedeli pri
teplučkom
zázvorovom
čajíku. Lucka s radosťou
lepila šálku čaju a Katka
krásne maľovala stolík a
stenu. Peťko precízne
vystrihoval
pohár
so
srdiečkom. Všetci sme
usilovne pracovali a odmenou nám boli krásne obrázky. Už sa chladných
jesenných dní nebojíme. Dúfame, že sme vám urobili chuť a inšpirovali
vás. Uvarte si aj vy chutný čajík!
Vaši žiaci z I.C PŠ: Katka a Lucka Bohunické, Peťko Čerešňa

..............................................................................................................................................................................................

Jesenné stromy plné chutného ovocia robila so žiakmi 1.B pani
učiteľka Zuzka Habová. Vieš pomenovať stromy?
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PRÍĎ DO KNIŽNICE!
V našej škole máme 2
knižnice. V budove G od
roku 2013. Ukrýva 700
kníh. Každá kniha má svoje
číslo. Nájdete tu riekanky,
rozprávky, povesti, ale aj
romány. Každý žiačik
dočiahne
na
poličku
a vyberie si knižku. Požičať
si môžete cez prestávky alebo po vyučovaní.
V knižnici v budove O je evidovaných 1374 kníh. Má viac ako 30 rokov.
Dvere do knižnice sú otvorené každý
deň a prísť môžete podľa potreby. Sú
tu knihy rôzneho druhu a aj žánru
a každý si môže vybrať podľa svojho
záujmu.

Aj knižnice majú svoj sviatok –

MEDZINÁRODNÝ DEŇ
ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC.

Pripomíname si ho každoročne 4.
októbrový pondelok a to od roku 1999, teda už 20 rokov. Príď a požičaj
si knihu a zapoj sa do zaujímavých akcií. Tešíme sa na teba!
.....................................................................................................................................................
Redakčná rada: Zdenka Baďová a žiaci: Andrej Szabo, Martin Hluchý, Nicolas Pecár,
Dominik Túček a Marianka Bírová. Za spoluprácu ďakujeme všetkým prispievateľom. Toto
číslo bolo vydané v októbri 2019 za sponzorskej pomoci FIRMY ORMAN, Fondu detí, n.f.
a finančnej pomoci učiteľov a rodičov. Ďakujeme!  Nájdete nás na www.dubravska.sk.
Naša mailová adresa: nasala100vicka@gmail.com

