
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stromček pre zvieratká 
 

Prišla zima a s ňou opäť tradícia a hlavne chuť žiakov nezabudnúť 

nakŕmiť a spraviť zásoby jedla pre vtáčikov a zvieratká. Viaceré triedy z I. 

stupňa sa vybrali do prírody okolia školy a začali chystať chutnú potravu pre 

zvieratká, ktorú doniesli z domu. Nechýbali obilniny, proso, kukuričný šrot, 

seno, mrkva, jablká a kopu inej potravy. Veríme, že sme zvieratkám obohatili 

jedálny lístok v tomto nepriaznivom ročnom období. 

Tešíme sa, že sa nám na jar vtáčiky za to odvďačia svojím krásnym 

spevom. 
 

 

 

 

Vianočná besiedka 
 

Poslednú stredu v starom roku sme mali v škole vianočnú besiedku. Na tento deň som sa veľmi 

tešila. Prišlo veľa rodičov, starých rodičov, súrodencov, hostí. Najskôr sme vystupovali všetci spolu. Potom 

každý spolužiak predviedol na vystúpení to, čo vie najlepšie. Napríklad Ninka flautu, Adelka gymnastiku, 

Hanka a Lea tanec, Matúš hral na gitare a spieval, Elka a Tomáš ukázali karate, Janík, Janko a Kubko hrali 

hokej. Ja s Hankou, Ninkou, Laurou a Lindou sme boli vianočné vločky. Všetci sme si zahrali scénku 

s Jozefom, Máriou a Ježiškom. Nakoniec sme celá trieda zaspievali pesničku Vianočná nálada. Aj keď 

niektorým vypadol text, či nota, všetko sme zvládli a všetci tlieskali.  

Venesska, Laurinka a Ninka z 2.A 

 

 

 

Vianočná pohľadnica 

Čas pred Vianocami má svoje neopakovateľné čaro, ktoré sa dá zažiť naozaj len raz 

za rok.  

Aj tento rok sme potešili obyvateľov Uhliska vianočnou pohľadnicou. Pozdravy sme 

vlastnoručne vyrobili na hodinách výtvarnej výchovy, a potom v rámci vychádzky rozniesli   

do príbytkov.  

Odmenou mám bol ďakovný e-mail zaslaný pánovi riaditeľovi. Pre nás to bolo také isté 

prekvapenie, aké sme urobili my. ĎAKUJEME. 

 

 

 

 

Kocúr v čižmách 
 

V decembri sme boli v Štátnej  opery. K príležitosti príchodu 

Mikuláša sa tam konalo divadelné predstavenie. Vystupovalo 

tam veľa veselých, strašidelných a zvieracích postáv. Najskôr  

mačky naháňali myšiaka, potom prišiel aj kocúr, dvorné dámy, 

kráľ, šašo, princezná a zajačiky. Boli tam aj múmie, čarodejník, 

kone a  bratia mlynári, z ktorých sa jeden stal kráľom. Síce 

napätia bolo veľa, ale nakoniec  sa všetko dobre skončilo. Hral 

tam aj živý orchester. Na koniec sa nám všetci poklonili, aj spolu 

s hudbou a dirigentom. Veľmi sa mi to páčilo, rada by som sa do 

divadla opäť vrátila.    

Adelka z III.C 

 



Vianočná ikebana 

 
Aj keď príroda zabudla, že sa blíži vianočný čas, my ale nie. Atmosféru Vianoc sme si pripomenuli 

vytváraním ikebán s vianočnými a zimnými motívmi. Žiaci opäť prekvapili zaujímavými a netradičnými 

dielkami, ktoré neskôr obdivovala celá škola. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.12.2015 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo vo vianočnom aranžovaní. Vo vyrovnanej 

konkurencii  banskobystrických škôl a okolia, sa naši žiaci umiestnili na prvých troch miestach.   

 

M. Škamla 6.A – 1. miesto v kategórii ml. žiaci  A. Martinec  8.B – 2. miesto v kategórii st. žiaci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prváci a druháci na korčuliach 
 

V decembri konečne nastal čas korčuliarskeho výcviku organizovaného mestom BB, na ktorý sa 

prváci a druháci veľmi tešili. Počas piatich dní si deti pod vedením skúsených trénerov z HC 05 užívali 

korčuliarsky kurz na zimnom štadióne. Hoci niektorí stáli na ľade po prvýkrát, hravo zvládli techniku 

korčuľovania od prvých nesmelých krôčikov a pádov na ľade až po takmer dokonalých korčuliarov. 

S úsmevom na tvári si vychutnávali hodiny korčuľovania a každý deň sa tešili na nové dobrodružstvo 

s korčuľami na ľade. 

Za svoju usilovnosť, húževnatosť a športový výkon dostali deti od trénerov pekné diplomy a od pani 

učiteliek a rodičov veľkú pochvalu. 

 

 

 

 

Novoročný viacboj 
 

Stalo sa už tradíciou Školského klubu detí, že Nový rok vždy zahájime športovým popoludním, kde 

si klubkáči zmerajú sily v rôznych netradičných disciplínach na snehu. 

Tohtoročný Novoročný viacboj pozostával zo siedmich disciplín: beh cez prekážky, hod snehovou 

guľou na cieľ, prenášanie lopty na tenisovej rakete po snežnom chodníku, skoky znožmo po snehu, streľba 

na bránku, zasnežená reťaz priateľstva a hod na kôš. 

Deti sa snažili získať v každej disciplíne, čo najviac bodov. Najšikovnejšia dvojica chlapcov 

a dievčat z každého výchovného oddelenia bola ocenená sladkou odmenou a vecnou cenou. Športové 

popoludnie sa vydarilo, o čom svedčila dobrá nálada a radosť z pohybu na čerstvom vzduchu.  

VA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Legolandiáda 
 

Keď sa snúbi fantázia so šikovnosťou môžu vzniknúť výnimočné 

veci. Aj klubkáčikovia  spojili tieto dve vlastnosti a vytvorili úžasný svet 

z lega, ktorý nám začiatkom februára predstavili v školskom klube. 

Následne sme všetci spoločne vybrali tie najkrajšie a usilovní stavitelia 

boli odmenení vecnými cenami. 

 

 

 



Missák ŠKD 
 

ŠKD má nového missáka. O tento titul bojovalo z každého oddelenia 7 chlapcov, ktorí súťažili v 

štyroch disciplínach, kde prejavili svoje vedomosti, schopnosti, kreativitu i športovú zdatnosť.  

 

Víťazom sa stal Jurko Kvasna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fašiangový karneval 
 

Február sa tradične nesie v znamení 

plesov a karnevalov. Tak tomu bolo aj v našej  

škole. Krásne vyzdobené priestory školskej 

jedálne sa rozjasnili farebnými svetlami, 

girlandami, stuhami a balónmi. Ožili vravou a 

veselou hudbou, naplnili sa prekrásnymi 

maskami. Pani vychovávateľky sa s deťmi 

rozprávali o karnevale a pripravovali si 

v triedach karnevalové škrabošky. Ani rodičia 

a deti nezaháľali a vymýšľali rôznorodé 

masky a kostýmy. Mohli sme stretnúť 

princezné, mačičky, spidermanov, kuchárov, 

kovbojov, lienky, klaunov, kúzelníkov, víly, 

pirátov a ďalšie rozprávkové a fantazijné 

postavičky. Kráľovstvom masiek nás 

sprevádzal veselý šašo, ktorý sa zabával 

a šantil s deťmi. Po predstavovaní masiek sa 

začala ozajstná zábava. Tancovalo a bavilo sa celé osadenstvo. Masky mali možnosť zasúťažiť si v rôznych 

aktivitách. Na  každú čakalo milé prekvapenie s darčekmi. Na záver nechýbala ani bohatá tombola. Veru, 

bol to vydarený a veselý karneval.  

Všetkým sa zábava veľmi páčila, a čo bolo najdôležitejšie, nechýbali rozžiarené očká našich detí. 

O tom, že atmosféra bola výborná, svedčia aj naše fotografie. 



 

Vedecká hračka – KOLESO 
 

Žiaci ŠKD navštívili v priestoroch Múzea SNP 

výstavu vedeckých hračiek pod názvom  KOLESO. 

KOLESO ako nosný pojem a najrozmanitejšie KOLIESKA, 

ako základné predmety interaktívnej výstavy hračiek, hier, 

hlavolamov a drobných experimentov sa stali hlavným 

symbolom výstavy a každý návštevník sa s nimi mohol 

oboznámiť a dosýtosti pohrať. Na neveľkej ploche (60 m
2
) 

bolo alternatívne vystavených vyše 120 hračiek, 50 hlavolamov a 20 hier. Klubkáči sa mali možnosť zahrať 

na koberci aj s 10 rôznymi stavebnicami. Veľmi príjemná pani žiakom po skupinkách vysvetlila princípy 

a využitie týchto hier. Všetci boli výstavou nadšení a odniesli si veľa  zaujímavých postrehov, informácií a 

zážitkov. 

MK 

 

 

Vitamínová bomba 
 

Vo februári sme si sychravé počasie spríjemnili aktivitou s názvom VITAMÍNOVÁ BOMBA.  Žiaci 

čistili a krájali  rôzne druhy ovocia a vytvorili spolu s pani vychovávateľkami ovocné maškrty.  Žiaci sa tak 

posilnili voči rôznym chorobám rôznymi vitamínmi, ktoré sú obsiahnuté v ovocí. Aktivita mala veľký  

úspech. Mňam! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukážky Džudo 
 

V jeden februárový deň nás v našej škole navštívili dvaja džudisti. Ukázali nám ako sa správne 

rozcvičiť pred tréningom, rôzne druhy premetov, kotúle, ako správne spadnúť, aby sme si nič nezlomili, ako 

zvíťaziť nad súperom a rôzne iné džudo prvky. Aj nás zapojili do ukážok, čo sa nám veľmi páčilo. Z našej 

triedy vybrali Sandriku a Aďka, ktorí si zápasenie vyskúšali. Bolo to zábavné a poučné. 

 

Sandra Chramcová,  

Linda Medveďová  

a Emma Rychnavská zo 

4.C 

 

 

 

 

 



HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 
  

Vo februári sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy -  Hviezdoslavov Kubín. Aj 

napriek dobe plnej počítačovej techniky je obdivuhodné, že naše deti stále rady čítajú a majú záujem 

o literatúru. Svedčí o tom aj zaujímavý výber  textov  a pripravenosť všetkých detí. 

 

HK – I. kategória  (2.-4. roč.) – POÉZIA 

2. Ela Richterová z 2.A 

2. Elizabeth Durajová zo 4.A  

3. Anetka Šípková z 2.B 

HK – I. kategória  (2.-4. roč.) – PRÓZA 

1. Ivanka Pechová z 3.B 

2. Barborka Drugová zo 4.A 

3. Timotej Tavačiak zo 4.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

HK – II. kategória  (5.-6. roč.) – POÉZIA 

1. Klaudia DÚBRAVOVÁ, 6.D 

2. Eva GRACOVÁ, 5.D 

3. Júlia MASLÁKOVÁ, 6.C 

 

 

HK – III. kategória (7.- 9. roč.) – POÉZIA 

1. Sára GREGOROVÁ, 7.B 

2. Milan KĽAČKO, 9.D 

3. Júlia MATEJKOVÁ, 8.A 

    Matúš MIDRIAK, 7.B 

HK – II. kategória  (5.-6. roč.) – PRÓZA 

1. Michal PECHA, 5.D 

2. Hanka RAČAKOVÁ, 6.C    

      Lucia FÍZEĽOVÁ, 5.B 

3. Alexandra ORÁČOVÁ, 6.D 

 

HK – III. kategória  (7.-9. roč.) – PRÓZA 

1. Anna NAŇOVÁ, 9.D 

2. Alexandra BURIANOVÁ,  8.B 

3. Alexandra BABOTHYOVÁ, 8.B 

        Michaela MADEROVÁ, 7.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Môj plavecký výcvik 
 

Vo februári začala naša 2.A trieda, 2.B a 2.C chodiť na plavecký výcvik. Veľmi som sa tešila, že sa 

konečne naučím lepšie plávať. Po tretej vyučovacej hodine sme si zobrali ruksaky, v ktorých sme mali 

zbalené plavky, uterák, šľapky, hrebeň a my dievčatá aj plávaciu čiapku. Pred školou nás už čakal autobus, 

ktorý nás odviezol priamo pred plaváreň. Vo vnútri sme sa rozdelili, dievčatá šli do šatne a chlapci mali 

skrinky. Keď sme sa prezliekli, šli sme k bazénu a nastúpili sme si do dvoch radov. Potom sme vošli do 

bazéna a rozcvičili sme sa. Každý deň sme sa niečo nové učili. V utorok a v stredu to bolo splývanie. Na 

tretí deň vo štvrtok ma presunuli medzi pokročilejších. Ďalej sme sa učili plávať ako žabka a posledné, čo 

som stihla, bol začiatok znaku. Čomu som sa najviac potešila bolo, že sme mohli ísť aj na tobogan. Na ďalší 

týždeň v utorok a v stredu som sa už výcviku nezúčastnila, lebo som ochorela. Tento plavecký výcvik sa mi 

veľmi páčil, určite by som si ho zopakovala ešte raz. 

 

Ela Richterová, 2.A 

 

  

 

Valentín v knižnici 
 

Vo februári sme navštívili s našou pani učiteľkou 

knižnicu Mikuláša Kováča na ulici 29. augusta v Banskej 

Bystrici, aby sme sa dozvedeli niečo o sviatku sv. 

Valentína.  

Pani knihovníčka nám premietla prezentáciu o sv. 

Valentínovi. Jedna z legiend vraví, že sv. Valentín bol 

kňaz žijúci v Ríme. V tej dobe sa vojaci, ktorí odchádzali 

do boja, nesmeli ženiť. Bol to zákaz vtedajšieho vladára. 

Sv. Valentín však napriek zákazu tajne sobášil 

zamilované páry. Pre tento čin bol popravený práve 14. 

februára. Odvtedy slávime tento deň ako sviatok lásky 

a všetkých zaľúbených. 

 

 

 

V knižnici sme si vyrábali valentínky pre svojich 

najbližších. Boli naozaj krásne. Bolo tam veľmi dobre 

a rada sa do knižnice vrátim. Po príchode domov som 

valentínku darovala bračekovi, ktorý sa veľmi potešil. 

Uvedomila som si, že je dobré vyznať lásku svojim 

blízkym, no nie iba v tento deň.  

       

  Lívia Pagáčová, 4. B 

 

 

 

 

 

Vesmír očami detí 
 

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove organizovala v spolupráci 

s regionálnymi pobočkami už 31. ročník výtvarnej súťaže VESMÍR  OČAMI  DETÍ. 

Víťaznou prácou v okresnom kole si zabezpečila postup do celoslovenského kola A. 

Burianová z 8.B triedy. 

 



Štvrtáci vo hvezdárni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cesta lesom bola veľmi namáhavá, ale cieľ sme dosiahli. Náš úmysel prehĺbiť si prírodovedné učivo 

o vesmíre sa splnil. Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavostí o našej slnečnej sústave. Chlapci mali viac 

šťastia, keď pozorovali oblohu ďalekohľadom, svietilo im slniečko. Dievčatá to šťastie nemali, slnko sa 

skrylo. Všetci zúčastnení si však mohli odniesť niečo nové, nepoznané. Niektorí spoznali nové vedomosti, 

nový kraj, prekrásnu prírodu, naučili sme sa novú hru ... Bolo to vydarené podujatie.   

MC 

 

 

 

 

 

 

 

Školské kolo  

literárno-výtvarnej súťaže  

„Ľudské práva očami detí“ 
 

Ľudské práva sú práva, ktoré prislúchajú každému človeku od narodenia. Medzi základné ľudské 

práva patrí napríklad právo na život, osobnú slobodu a bezpečnosť, slobodu prejavu, svedomia, právo 

zhromažďovania a iné. Pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv sa na našej škole uskutočnilo 

školské kolo literárno-výtvarnej súťaže pod názvom „Ľudské práva očami detí.“ Do súťaže boli zapojené 

piate ročníky. Žiaci sa mohli vyjadriť písomne, formou básne alebo výtvarne. 

 

 

Literárna súťaž  

 víťazi: 1. E. Zvarová, V. Markovičová, 5.D 

  2. M. Pecha, M. Wick, 5.D 

  3. E. Gracová, 5.D 

 

 

Výtvarná súťaž  

víťazi: 1. E. Filipková, 5.B 

 2. E. Gracová, 5.D 

 3. T. Michelíková, 5.C 

 

 

 

 

 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clovek
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivot
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Osobn%C3%A1_sloboda&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bezpe%C4%8Dnos%C5%A5
https://sk.wikipedia.org/wiki/Prejav


Fyzikálna exkurzia Martin 
 

Tento pekný deň sa začal tým, že sme sa zhromaždili 

pred školou, porátali sa a na vlakovej stanici nasadli na vlak. 

Celú cestu sme počítali tunely a kochali sa nádherným 

výhľadom na zasneženú krajinku za oknami vlaku. Naša 

exkurzia nebola ani tak exkurzia. Jeden milý pán nám 

predvádzal pokusy na tému elektrostatiky. Z obyčajných vecí 

ako balóniky, nitka, indukčný varič, či naše vlasy sa stali 

predmetmi na experimentovanie a pokusy. V našich očiach 

dostala fyzika nové rozmery! Nebolo to len nudné sedenie 

v laviciach, pretože do týchto pokusov sme sa sami zapájali. 

Zelektrizovali sme si vlasy pomocou nafúkaného balóniku, 

pozorovali príťažlivú a odpudivú silu na VandeGraafovom 

generátore či balónikoch. Po skončení pokusov sme sa pobalili 

a vlakom odišli domov. Exkurzia sa nám veľmi páčila, 

ďakujeme pani učiteľkám, že nás tam zobrali a nedočkavo sa 

tešíme na ďalšiu. 

 

 

 

 

 

 

Olympiáda anglického jazyka 
 

 

 

V piatok 4. decembra 2015 pani učiteľky angličtiny 

zorganizovali školské kolo 26. ročníka olympiády z anglického 

jazyka a súťažiacich v troch kategóriách bol tento rok rekordný 

počet.  

V kategórii 1A (žiaci 6.-7. ročníka) súťažilo 40 žiakov, 

v kategórii 1B (žiaci 8.-9. ročníka) 45 žiakov a kategória 1C (tzv. 

native speakers) bola zastúpená jedným žiakom. 

  

 

 

A ako to dopadlo? 

Kategória 1A 
1. miesto – Nina Kováčová (7.D) 

2. miesto – Matej Bais (6.A) 

3. miesto – Michal Babušiak (6.A) 

  

Kategória 1B  
1. miesto – Adam Longa (9.B) 

2. miesto – Daniel Gális (8.A) 

3. 3. miesto – Jakub Šediba (9.D)

Kategória 1C 
1. miesto – Chris Šujanský (8.D) 

  

V januári nás Nina a Adam reprezentovali na okresnom kole, kde Nina obsadila 8. miesto a Adam získal 

pomyselnú striebornú medailu. 

Vo februári sa konalo krajské kolo, kde Chris skončil na 4. mieste. 

  

Všetkým súťažiacim gratulujeme k odvahe zapojiť sa, ako aj k preukázaným vedomostiam a jazykovým 

zručnostiam. Veríme, že knižná odmena pre víťazov bude príjemným spestrením ich jazykového 

vzdelávania. 

 



Olympiáda v ruskom jazyku 
 

V utorok 2. februára 2016 sa našej škole  zišli tí najlepší v ruskom jazyku, aby  súťažili a dokázali 

svoje znalosti v ovládaní tohto jazyka. 

 

V kategórii A1 získali:  

1. miesto  Rosputinský Miroslav - postupuje do krajského kola 

2. miesto  Baranka Juraj 

3. miesto  Majzel Samuel 

 

Prvýkrát v histórii našej školy máme zástupcu aj v kategórii A3, to je kategória žiakov, ktorí sú občanmi 

SR a narodili sa, alebo žijú na Slovensku a  RUJ je materinským jazykom jedného z rodičov, alebo starých 

rodičov. Sú to žiaci,  ktorí sa počas školskej dochádzky zúčastnili pobytu v rusky hovoriacej krajine a pobyt 

trval dlhšie ako dva mesiace. 

 

Na 1. mieste sa umiestnil a do krajského kola postupuje KostiukVladyslav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КроссвордыKrížovka 
 

 1. Переведи слова на русский язык и ты прочитаешь слово, зашифрованное в кроссворде. - 

Prelož slová do ruštiny a prečítaš tajničku. 

 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

 

1. Pes, 2.Sýkorka, 3. Kocky, 4. Auto, 5. Divadlá, 6. November 
 

 



 
 

AKO SOM SA OŽENIL  
 

Bolo deväť hodín večer. Akurát som sa chystal na rannú prechádzku. Vyšiel som von práve zvonili na obed. 

Cestou do obchodu ma zastavil krokodíl na skútri že či nemám malinový sirup lebo mu došiel benzín. 

Našťastie som mal kúsok vo vrecku tak som mu odrezal. Povedal že za odmenu ma zvezie. Leteli sme asi tri 

hodiny. Keď sme konečne prišli bol už večer a práve začínalo vyučovanie . Prvú hodinu sme mali telesnú. 

Obliekol som si montérky, pripravil pravítko a varešku. Keďže svietilo slnko 

a bolo horúco tak som si dal aj čiapku a rukavice. Na hodine sme preberali 

plazy. Po vyučovaní som zašiel do cukrárstva, kúpiť zimné pneumatiky na 

krokodílovu lokomotívu. Potom som sa vrátil k obchodu. Krokodíl ma už 

čakal pri aute. Pomohol som mu vymeniť pneumatiky na člne a on ma 

potom zaviezol domov. Keď sme prišli bola práve polnoc. Krokodíl išiel 

domov a ja som konečne mohol ísť na rannú prechádzku do parku. 

S.Tryzna 

 

MOJA ŠIŠI BÁSNIČKA  
 

Bol raz jeden dom, 

pri tom dome strom, 

neboli tam šišky,  

viseli tam líšky, 

iba som sa pozerala, 

hlásku som nevydala, 

mama prišla ku mne, 

hovorila súrne, 

už neviem ani, 

veď na čo? 

 

prišla som do domu, 

uvidela pohromu, 

keď som zliezla zo stromu, 

naša mačka Erika, 

štekala tam do kríka, 

vystrašila líšky, 

čo suplovali šišky, 

stretla som aj veveričku, 

tak už končím túto šiši básničku. 

  Z. Holíková 

 

 

ČIERNY STROM 
 

Stojí malý strom,  

ako biely dom.  

Bezkrídlý vták lieta,  

nad obdobím leta.  

Čierny vták ako biely dom,   

sadne si na ten malý strom.  

Chromá stojí pod tým 

stromom,  

ako pod veľkým bielym 

domom.  

Šťastný sa na to pozerá,  

plače do rúk plameňa.  

Celý strom je čierny,  

ako ten havran biely,  

čo sedí na tom strome,  

ako v mojom bielom dome.  

Brnknem Zuzke,  

fajn kamoške,  

zdvihnem banán,  

začne hrať Elán,  

ona zdvihne ďalší banán  

a povie:  

Čauko, sme na Antarktíde  

a kúpeme sa v teplej vode.  

Sme tu a kúpeme sa,  

slivka padá z kokosa.  

A ešte niečo.  

No čo, no čo!  

Z kokosa nepadajú iba slivky 

ale aj mandarínky.  

To nie je kokos  

ale drahý losos,  

nie sme na Antarktíde  

ale na Zimratíde.  

A z toho z čoho ti volám,  

nie je banán ani bocian,  

ale je to, je to...  

Zrušila.  

Aj ja ruším túto báseň,  

pre vašu dobrú vášeň.  

Začínam písať novú pieseň.  

Váš slávny cestovateľ.  

 

 

N.Sochanová 



Výsledky súťaží 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štvrtáci na vianočných trhoch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

február 2016 

ZŠ, Golianova 8, Banská Bystrica 


