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Bájky ožívajú 

 

Naša trieda 6.A sa spoločne s pani učiteľkou Čechovou zapojila do veľmi zaujímavej akcie 

prednášania Ezopových bájok. Keďže sa v tomto školskom roku o bájkach učíme, tak sme si 

učivo o bájkach v literatúre spestrili vlastnými prednesmi. Rozdelili sme si texty a na 

naučenie mali dosť času. Každý si k svojej bájke nakreslil aj ilustráciu. Prednes bájok sme 

skúšali na slovenčine a literatúre v triede a potom sme svoj prednes nahrávali aj v školskej 

knižnici. Musím povedať, že to bolo veľmi kreatívne a zábavné. Veľmi nás to bavilo a aj sme 

sa zasmiali. Samozrejme, boli aj chybičky a viaceré pokusy, ale aspoň sme tak získali nové 

skúsenosti ako sa lepšie vyjadrovať a odbúrať trému.  

Viktória Pačutová, VI.A 
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Radi „výletujeme“ 

 

Každý rok na konci školského roka chodíme na výlet. Minulý rok sme boli na Vinianskom 

jazere a v Thermalparku. Na Vinianskom jazere bolo super. Prešli sme okolo celého jazera 

a zastavili sme sa pri hojdačkách, kde sme sa hojdali a zabávali. Takmer hodinu sme takto 

super strávili čas. Potom sme nastúpili do autobusu a išli do Thermalparku na Zemplínsku 

šíravu. Keď sme tam došli, všetci sme sa rýchlo obliekli do plaviek a hneď išli do bazéna. Boli 

tam štyri bazény. V prvom bazéne bola horúca voda a bublinky. V druhom bazéne bola voda 

perfektná a mala približne 28°. Raz za čas tam spustili morské vlny. Tretí bazén bol v tvare 

kruhu a plávalo sa dookola. Štvrtý bazén bol detský, v ňom bola detská šmýkačka. Nechýbali 

ani dva tobogány, jeden menší a druhý veľký. Vonku bol bahenný bazén, vedľa neho bazén 

so studenou vodou. V Thermalparku sme strávili 3 hodiny. Potom sme už išli von z bazénov, 

prezliecť sa a vysušiť si vlasy. Bolo tam veľmi dobre a zažili sme veľa zábavy. Tešíme sa na 

ďalší podobný výlet aj tento rok.  

Nikola Kaščáková a Viktória Pačutová, VI.A 
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Stolný tenis je môj koníček 

 

Volám sa Dávid Rusnák a rád sa vo svojom voľnom čase venujem stolnému tenisu. Prihlásil 

som sa na stolnotenisový krúžok v našej škole, ktorý vedie pán učiteľ Mgr. Truchan. Spolu 

nás na krúžok chodí asi pätnásť žiakov. Krúžok máme každý utorok. Začína sa o pol druhej po 

vyučovaní. Na krúžok chodí aj pán učiteľ Urban, a tak hráme proti sebe jeden žiak a jeden 

učiteľ, pričom sa vzájomne striedame. Učitelia nás chvália, že nám to ide super. Mám veľmi 

rád tento krúžok a teším sa, že môžem na škole rozvíjať tento môj koníček.  

Dávid Rusnák, VI.A 

V našej triede to tak býva 

Nuda v našej triede nebýva, 

pretože tu každý o niečom sníva. 

Keď sa nikto nepozerá, 

hudba nám hrá do zbláznenia. 

Každý deň tu býva krik. 

Ale prečo? To nevie nik! 

Na tabuli vždy príklady sú, 

k nim aj kresby pribudnú. 

Výzdoba vždy pestrá je, 

skrášľuje nám prostredie. 

Nikola Šaradínová, Stella Kačurová VI.A 

 

Snehuliakovo 

Zima nám tohto roku nadelila veľa snehu. Všetci sme sa tomu veľmi potešili a v rámci 

výchovných hodín to v škole hneď aj využili. Zábava v snehu, guľovačka a nakoniec dobrý 

nápad postaviť snehuliaka. Najprv sme sa potrápili na korytnačke, ktorá si tróni na školskom 

dvore ako kráľovná a víta všetkých žiakov a návštevníkov školy. Keďže snehu je stále 

neúrekom, snehuliakov pribúda a nielen ich, ale aj iné zaujímavé výtvory, ktoré si postavili 

jednotlivé triedy. Nášho snehuliaka sme vyzdobili gombíkmi podobnými lentilkám 

a prizdobili ho srdiečkom. Spoločne sme sa pustili do práce a poriadne vymrzli. Stavanie 

snehuliaka bola veľká zábava. Pomáhali všetci. Gúľali sme a gúľali, oddychovali, zahriali sa 

teplým čajom a potom sa už len tešili z krásneho výtvoru. Páči sa vám?  

Kristína Janoková, VI.A 
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Náš snehuliačik – miláčik 

 

Zapózovali sme... 

 

 


