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AHOJTE KAMARÁTI A <DKŠ<z͊͊
Tento školský rok vás chceme privítať
špeciálne pre 2 dôvody. Po 1. preto, že ešte
stále je KORONAVÍRUS a musíme si
dávať pozor na zdravie
a nosiť rúško všade. Aj
leto bolo iné a aj škola je
iná. Musíme nosiť RÚŠKO, mať ODSTUP a umývať
a dezinfikovať si RUKY - R. O. R. A niektorí žiaci opäť
museli ostať doma a učili sa doma cez počítač.
Koronové prázdniny nechceme ani omylom, bolo to na figu.
Nech už nie je koronová choroba. Nech ide preč do nenávratna. Aby sa
už nikdy nevrátila! Aby bolo vyučovanie také ako predtým a mohli sme
všade chodiť bez rúška a mať veselé akcie.
A ten 2. dôvod je, že náš školský časopis má 25
rokov! Prvé číslo vzniklo v roku 1995. Lastovičke
prajeme všetko najlepšie, zdravých redaktorov

s dobrými nápadmi,
aby vydržala letieť ďalších 25 rokov,
aby sme ju mohli čítať naďalej,
aby mala veľa čitateľov,
aby bola stále taká zaujímavá a zábavná
a aby bola stále krajšia a krajšia.
V tomto čísle sa dozviete veľa
zaujímavého,
preto vám
prajeme príjemné čítanie. Záhadnú jesennú
nástenku vytvorila pani učiteľka Jarka
Špinderová a šarkana Jožko Zeman, 6. roč.
Vaši redaktori a LASTOVIČKA
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JESENNÁ ÚRODA
Naša úroda sa vydarila
a každého jedáka potešila!
Čo si teda z nej pripravíme?
Jesenné hody z tekvice aj
kukurice,
z paradajok a byliniek
šalát si urobíme.
Cibuľa je zdravá a všade sa dáva,
vitamín C chorobám odoláva!
Kukurica by sa vyzliekala
a v horúcom kúpeli okúpala.
Pripravíme naše zúbky
na prevýšenie kukuričky.
Tekvice a tekvičky,
to sú naše kamarátky,
postavíme ich do chodbičky,
nech nám skrášlia naše okná,
bude z nich polievka dobrá.
Naša Beatka sa dočkala,
semiačko tekvice dozrelo
a pozrite aké žlté čudo vyrástlo.
Tomáško a Dominika
vylúpali fazuľku
na dobrú polievku.
Karolko tiež pomáha,
to je preňho ľahká úloha.
Skajka naša milá,
k slnečnici sa prirovnáva,
ktorá z nich je vyššia?
Naša úroda sa vydarila
a každého jedáka potešila!
Autorka básne pani asistentka Beatka
Herová so žiakmi.
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DEŇ MLIEKA
28. 9. 2020 sme prišli oblečení do školy
ǀbielom. Biele tričká, biele košele, či šaty.
Viete prečo? Niee? dĂŬ ŵǇ ǀám to
prezradíme. Práve vtento deň sme oslávili na
našej škole Deň mlieka.Pre tých zǀás, ktorí ste nemohli byť sŶĂŵŝ͕ƐŵĞ
ƉƌŝƉƌĂǀŝůŝ ƌŽǌhovor so žiakmi z II. Atriedy. Pekne čítajte, možno sa aj
niečo nové dozviete ☺͘
Otázky kládla pani učiteľka Jarka Špinderová, ŽĚƉŽǀĞĚĂůŝTomáško Tóth,
Marianka Bírová, Riško Vančo aRiško Fleischhacker.
Prečo je mlieko zdravé?
Riško F͘ ͗ Dlieko má veľa vitamínov aminerálnych
látok, ktoré sú pre naše telo zdravé.
Prečo ho pijeme ?
Riško F.: by sme mali zdravé kosti, srdce, aby sme
mali veľa energie aneboli často chorí.
Viete, ktoré zvieratká nám dávajú mlieko?
Tomáško: <rava, ovečka aŬŽďǇůĂ͘
DĂƌŝĂŶŬĂ͗Kslík, ťava, lama aĂũůŽƐ͘
Aké mlieko chutí najviac vám?
Riško V.: bezlaktózové͘☺Rád pijem aj kakao.
<ĚĞŬƵƉƵũĞŵĞŵůŝĞŬŽ͍
DĂƌŝĂŶŬĂ͗sŽďĐŚŽĚĞ͘
Čo sa zŵůŝĞŬĂ
vyrába?
Riško F.: Mliečne
výrobky͘
Čo medzi mliečne výrobky
patrí?
Tomáško: DůŝĞŬŽĂũŽŐƵƌƚǇ͘
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DĂƌŝĂŶŬĂ͗
ŝĞůĞ
ũŽŐƵƌƚǇ͕
tvarohové asmotanové krémy͘
Riško V.: Šľahačka, smotana do
kávy, aj rôzne druhy syrov͘
Riško F.: Nanuky, maslo, kyslé
ŵůŝĞŬŽĂjogurtové nápoje͘
Ktorý mliečny výrobok máte
najradšej vy?
Riško V.: :a mám rád jogurty
Ătvrdé syry, ale najviac zo všetkého mi chutí kakao͘
Riško F.: Dne chutí maslo, pretože mi ním natiera
mama chlebík na desiatu arád pijem Actimel͘





Báseň o mlieku



Mlieko veľmi radi máme,

Mlieko biele, mlieko zdravé,

každý deň si hrnček dáme.

ráno večer, pijem stále.

Ak chceš aj ty zdravý byť,

Maslo, syry, jogurt tiež,

musíš veľa mlieka piť.

zdravé sú, to iste vieš͊

Čo sa Vám na dnešnom dni páčilo najviac?
Tomáško: Vyfarbovanie kravičky ahľadanie zvierat na obrázkoch͘
Marianka: Mne sa páčilo hádanie tajničky͘
Riško V: syfarbovanie obrázkov a dojenie
kravičky͘
Riško F: Páčilo sa mi pomenovať mliečne
výrobky, ktoré sme si priniesli aĂũ ŝĐŚ
ochutnávka, tešil som sa aj pri hádaní tajničky.
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NOVÍ ŽIACI V NAŠEJ ŠKOLE
Ahojte!
Volám sa Lucas a mám 8 rokov.
Bývam
v Bratislave.
Mám
staršieho brata Marcusa. On
trénuje hokej. V tejto škole sa mi
veľmi páči. Máme novú tabuľu.
Teším sa, že budem na ňu písať.
Chcel by som sa naučiť básničku.
Mám rád matematiku. Mám tu
nových kamarátov
Martina
a Dominika.
Najradšej
mám
hokej
a futbal.
Doma ho pozerám
s mojím tatinom.
+obrázky
.................................................................................................................................

Ahojte kamaráti!

Voláme sa Samko a Davidko a sme dvojičky. Učíme sa v 3.
ročníku vo variante B. Naša pani učiteľka sa volá Janka. Máme aj
asistentku Moniku. V škole sa nám páči. Máme nových
spolužiakov a kamarátov. Ja - Samko chodím do školy na 2
hodiny. Potom idem do ZSS Rosa. Môj brat Davidko ostáva
v ŠKD. Na družinu sa veľmi teším. Obaja sa radi učíme
6
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matematiku, rozprávame sa,
kreslíme. Máme radi lego,
veľké autá, tabuľku na
písanie
s abecedou
a
aplikácie na tablete. Na
tablete ošetrujeme zvieratká,
mixujeme nápoje, učíme sa
správne
písať
písmená
a číslice, skladáme kocky,
maľujeme rôzne obrázky. Teším sa na každý nový deň v škole.
Tešíme sa aj na hodinu so Zuzkou a Dominikou.
........................................................................................................
Do 2.A nastúpila nová žiačka Ami.
Ami je druháčka. Býva v
Bratislave. Narodila sa v Kanade,
kde aj chodila do školy. Má dvoch
súrodencov. Ami sa v našej škole
veľmi páči, má tu veľa kamarátov.
Je veselá, zábavná a veľmi
šikovná. Ami nás učí anglické
slová a my
ju učíme
slovenské
výrazy. Cestuje školským autobusom a
navštevuje školský klub. Má rada modrú
farbu. Jej najobľúbenejšia rozprávka je
FROZEN 2.
+ obrázok
Veľmi sa tešíme, že je medzi mami.
Pani učiteľka Aďka a žiaci 2.A
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U: Poznáš rozprávku Aladin a.....?
Ž: ...a čarovná rampa!
U: Vyfarbi túto lastovičku.
Ž: Môžem dať meno lastovičke?
U: Áno. Ako sa bude volať?
Ž: Kovid.
U: Prečo??
Ž: Lebo tak sa volá aj náš papagáj.
Ž: Kde je moja maska?
U: Načo ti je maska, veď nie je karneval!
Ž: Musím sa zamaskovať, lebo idem na
chodbu!!
U: Ako sa volá tento vtáčik?
Ž: Húsenica!
U: Ale veď ten vták je biely!
Ž: Tak je to kapor!!
U: Prečo neľúbiš zeleninu?
Ž: Ja som už raz taký. Tieto veci nemusím.
Ani ovocie mi nejde. Ale zákusky a mäso mi
chutia!! Zdravé to síce nie je, ale mne to šmakuje!!
obrázky – Lucia Hederová, Mária Hertlová
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DEDKO A BABKA SÚ NAJLEPŠÍ



Mám veľmi dobrých starých
rodičov. Milan a Zuzana sú rodičia
mojej mamy. Bývajú blízko nás.
Pekne sa o mňa starajú. Chodia pre
mňa každý deň do školy. Často
chodíme spolu na prechádzky a športujeme. Chodia
so mnou aj plávať. Dedko so mnou hrá basketbal a vodí ma na bubny.
Mojim starým rodičom som za všetko veľmi vďačný. Som rád, že ich
mám. Mám aj dedka a babku z otcovej strany. Volajú sa Paľo a Mária.
Bývajú v Nových Sadoch pri Nitre. Rád k nim chodím na návštevu. Mám
rád starých rodičov. Martin Hluchý 9. roč. obrázok – Valerij Bondarenko
Babka Božka je otcova mama. Oslavovala 60 rokov.
Býva s dedkom v domčeku v Lysej pod Makytou.
Chová sliepočky a prasiatko. Dedko chodí so mnou na
huby do lesa. Mojich starých rodičov rád navštevujem.
Babka Vierka je mamina mama. Dobre varí. Má psa
a tri mačky. Vždy je u nej veselo. Moje dve babky
a dedka mám veľmi rád. Dominik Túček 7. roč.
Dedko Peter „Lala“ a babka Gabka často pomáhajú pri vnúčatách. Miško
ich má veľmi rád. Dedko dokáže hrať na gitare, spievať a všeličo
opravovať. Pracoval na zdviháku do auta pre Miška, vyrobil autíčko pre
Jožka a Dorotku alebo vyrobil police do
skrine. Dedko Peter často trávi čas v pivnici,
kde zvykne majstrovať a Miško, Tomáško
a Jožko mu pomáhajú. Je to dedova
najobľúbenejšia miestnosť, kde má svoje
náradie. Raz spoločne opravovali pokazený
telefón.
Zapísala Miškova mamička
9

Medzinárodný deň stromov – 20. 10. 2020
Ă

fungujú ako zelené

našej ͘͘

vďačíme za kyslík, ktorý dýchame, pomáhajú nám zmierňovať
znečisteniĞ ovzdušia, poskytujú domov pre rôzne zvieratá,
dodávajú humus do pôdy, zvlhčujú vzduch, stromy aŝĐŚŬŽƌĞŶĞ
spevňujú pôdu, pohlcujú teplo, vletných horúčavách znižujú teplotu svojho
ŽŬŽůŝĂ͘
nám ponúkajú aj rôzne potraviny. Nielen ľudia, ale aj
zvieratá sa živia potravou zo stromov.

napríklad okrem  Ă
͘


jedia aj kôru a 


cez zimu zasa obhrýza 
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si pochutnávajú na 















Ă





vylieza na vrcholy borovíc arád vyhrýza

͘


Strom sa mení počas štyroch ročných období: JAR, LETO, JESEŇ, ZIMA͘


Stromy namaľovali žiaci: Tomáško Tóth, Nicolas Pecár, Riško Fleischhacker
ĂJožko Zeman. Maľované čítanie pripravila pani učiteľka Jarka Špinderová.
ZAUJÍMAVOSTI: 
Najstarší strom ŶĂƐǀĞƚĞũĞǀh^͕ũĞƚŽsekvojovec mamutí amá ϱϬϲϬƌŽŬŽǀ͘
Najstarší stƌŽŵŶĂ^ůŽǀĞŶƐŬƵũĞǀobci Dubinné, je to ĚƵďĂmá ϴϱϬƌŽŬŽǀ͘

ŬŽchrániť stromy?
- ZĞĐǇŬůƵũƚĞ͗staré knihy, zošity, dokumenty, škatule sa dajú znova použiť,
Wrírode pomôžeme aj nakupovaním výrobkov zrecyklovaného papiera͘
- Začni uƐĞďĂ͗asaď strom͊
- Eauč sa, ako sa ostrom starať͘
- Maj otvorené oči:Ak uvidíš na ulici chorý strom, upozorni na to͘
- KƐǀŽũ Ɛŝ ƐƚƌŽŵ͗ Wrispej na výsadbu nového stromčeka alebo si nejaký
adoptuj. Zachrániš ho tak pred vyrúbaním͊͊
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ROZPRÁVKA

O

K N I H O M O ĽO V I

Použité slová: knižnica, knihy, knihomoľ, škriatok, lietajúci koberec,
kľúč, mačka Cilka

V

našej knižnici sú knihy a rada tam
chodím si čítať. Našla som tam aj knihu,
v ktorej vystupovali škriatok, knihomoľ
a lietajúci koberec. Našla som tam aj mačku
Cilku, ktorá sa chcela dostať do svojho domčeka,
ale stratila kľúč. Škriatok jej ho pomáhal hľadať.
Najradšej mám knihy o mačičkách, lebo sú to
milé zvieratká.
Mária Hertlová, 9. roč.

M

obrázok – Monika Husáková, 8. roč.

ačka Cilka prišla na lietajúcom koberci. Mačka Cilka
a škriatok pôjdu spolu do knižnice. Mačka Cilka a škriatok si
chcú čítať knihy. Nájdu tam knihomoľa, ktorý má kľúč.
Škriatok ukradol mačke Cilke lietajúci koberec. Knihomoľ chytí škriatka
a mačke Cilke vráti koberec, aby sa mohla vrátiť domov. Škriatok je vo
väzení. Koniec.
Martinko Krššák, 7. roč.

Š

kriatok a Cilka sa
jedného
dňa
rozhodli, že pôjdu
na lietajúcom koberci
spoznávať nové miesta.
Po určitom čase sa im
koberec zašpinil, a tak
leteli pomalšie. Museli
zastaviť a vyčistiť ho.
Sledoval ich významný
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starú budovu a rozhodli sa, že ju preskúmajú. Dvere do nej boli však
zavreté. Mačka Cilka škriatkovi navrhla, aby skúsili zlatý kľúč. Na ich
prekvapenie sa dvere otvorili. Keď vstúpili, boli prekvapení, koľko kníh
tam našli. Škriatok zobral jednu knihu a keď ju otvoril, vypadol z nej
zložený lístok. Cilka ho zodvihla a spolu ho prečítali. V liste stálo: „Milý
čitateľ tejto knihy, nechaj sa viesť knihou a dovoľ jej ukázať ti nový
príbeh, ktorý ťa na týchto stranách čaká. Správaj sa k nej, prosím, pekne.“
Podpísaný: neznámy knihomoľ. Mačka Cilka a škriatok na seba pozreli
a pustili sa do čítania.
Zlatko Strašifták, 6. roč. + obrázok

K

de bolo, tam bolo, bol raz jeden škriatok, ktorý sa prechádzal len
tak po meste sám. Išiel, išiel, až narazil na opustenú knižnicu.
Sadol si na kameň a chvíľu sa na ňu pozeral. Vedľa neho bol
položený zlatý kľúč, tak ho zobral. Došiel ku dverám, do ktorých kľúč
vložil. Dvere sa začali pomaly otvárať. Keď vstúpil dnu, videl kopec
farebných kníh. Sadol si na stoličku a začal čítať hneď prvú knihu.
Strašne sa mu to páčilo a chcel tam ostať. Prešla noc a on stále čítal a čítal
a čítal. Toľko čítal, až sa z neho stal knihomoľ. Za jeho chrbtom začala
mňaukať mačka. Zobral ju na ruky a pekne sa na ňu usmial. Povedal si,
že si ju nechá a dal jej meno Cilka. Keď sa obzeral po knižnici, zbadal
lietajúci
koberec.
Zobral mačku Cilku a
išli sa previezť na
koberci po svete. Bol
síce knihomoľ, ale bol
šťastný, že má pri sebe
svoju kamarátku Cilku
aj koberec. Zazvonil
zvonec a rozprávky je
koniec.
Jadranka Strašiftáková,
7. roč. + obrázok
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Knižnica Moľa Knihomoľa
Bola malá knižnica,
vnútri samá polica.
Na polici zasa kniha,
sem- tam sa tu moľa mihla.

Čítal on aj jeho žienka,
krásna Moľa Molulienka.
Aj detičky moličky,
čítali si knižôčky.

Či veríte a či nie,
konalo sa čítanie.
V nedeľu a každý piatok,
knihy čítal malý škriatok.

Tak sa do kníh zažrali,
len police zostali.
A tak škriatok,
každý piatok,
nečítal už nič,
lebo Moľám Knihomoľám
pomohla aj myš.

Čítaval ich nahlas myške,
pod obrázkom v detskej knižke.
Netušil, že je tu škola,
pána Moľa - Knihomoľa.

Poučenie:
Keby knihy z poličky,
čítali aj detičky,
nepohrýzla by ich myš,
ani hladné moličky.
Báseň: Beatka Herová
Obrázok: Terezka Herová

Chceš byť aj ty KNIHOMOĽKO?
Stačí, aby si veľa čítal. Príď do jednej
z našich dvoch knižníc alebo sa zastav
v kútiku pre knihomoľkov a požičaj si
knihu. Jesenné a zimné obdobie je
ideálne na čítanie!!
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Tajnička od pani učiteľky Alicky na báseň Ľudmily Podjavorinskej
1. Najkrajšie sviatky roka, 2. Nosí darček do čižiem, 3. Vianočná ryba, 4.
Vianočná sladkosť vo farebnom obale na stromčeku, 5. Staviame ho v zime, 6.
Vianočný koláčik z medu, 7. Nechýbajú na vianočnom stole a majú škrupinu, 8.
Posledný mesiac v roku, 9. Nosí darčeky pod stromček, 10. Ozdobujeme ho na
Vianoce, 11. Posledný deň v roku
15

VIANOČNÉ POZDRAVY VYTVORILI ŽIACI A VINŠ PRIPRAVILA
LOGOPÉDKA MARTINKA KUKUMBERGOVÁ.

PF 2021
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