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Zo života druhákov 

Naša trieda veľká je, každý sa v nej zahraje.      
Učíme sa všetci pilne, znalosti máme neomylné. 
Učiteľov radi máme, vždy zdravíme, poslúchame.                               

Očakávame iba samé jedničky, aby mali radosť mamičky. 
(Miško Molčan) 

 
 

Aký sviatok sme oslavovali v máji? 

                        1.     

2.      

3.      

    

 

1. Bývaš v ňom 

2. Kvitne na lúke 

3. Orgán čuchu u psa 

4. Domáce zviera 

5. Bývanie pre ryby 

6. Skrinka na úschovu cenností 

7. Pomôcka na šitie 

8. Krík s malými zelenými plodmi 

9. Živočích, ktorý žije pod zemou                       (Zuzanka Barkovciová) 

                                     4.       

                                     5.         

                                     6.        

                                     7.     

  8.      

9.    
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Druhú májovú nedeľu sme oslávili sviatok určený mamám – Deň matiek.            

Byť mamou je najkrajšie poslanie v živote každej ženy.                                        

Toto poslanie je krásne a náročné zároveň. 

(Andreasko Bajer) 

 

Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamkám,                                       

ako veľmi ich ľúbime, čo pre nás znamenajú                                                     

a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás robia. 

(Nikolka Kurimská) 

 

Toto sú vyznania našich žiakov 

Mamka 

 

Mamka je pekná ako sedmokráska, 

na tvári úsmev, neobjaví sa na nej žiadna vráska. 

Oči modré, vlasy hnedé, je na nej pekné všetko celé. 

 

Milá je, dobrá je, vždy sa na nás usmeje. 

Mama je vždy mama, stále má ma rada. 

                                                       (Laurika Kačurová) 

 

To, že Ťa ľúbim, už určite vieš, 

a to, že Ťa neprestanem, to Ti píšem tiež. 

                                                   (Emka Bančanská) 

 

Moja mama  

Mama, si ako slnko, ktoré každé ráno vychádza,  
svojím bozkom a nežným slovom ma prebúdza.      
 

Keď sa na mňa tvoje oči pozrú,  

ja zacítim teplo tvojho pohľadu.  

Tvoj nežný dotyk sťa jemné kvieťa.    

Povieš mi: „Poď ku mne, moje dieťa.“ 

 

Pohladkáš ma, keď mi smutno je, povieš mi:  

„Neboj sa! Všetko bude dobré“. 

Mám Ťa rád, mamka moja, dúfam, že aj ty to vieš.    

Raduj sa spolu so mnou, veď ty ma miluješ.                                  (Rastik Kuľha) 
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A takto sme pripravovali mamkám prekvapenie: 

    

 

 

Ďakujeme všetkým mamkám  

za ich lásku,  

starostlivosť  

a obetavosť! 
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Anglická priraďovačka od Emky Peržeľovej 
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Prípravy na Noc v škole 

 

Noc v škole je akcia, na ktorú sa všetci veľmi tešíme. Ani tento rok tomu nebolo 

inak. Keď nám pani učiteľka oznámila tému: RETRO, hneď sme sa do toho pustili. 

A nielen my. Zapojili sme aj našich rodičov, súrodencov, ba aj starých rodičov a celá 

rodina hľadala staré oblečenie, hračky... Každý priniesol, čo našiel a pomáhal, ako sa 

len dalo. Prehľadali sme pôjdy, pivnice a rôzne stodoly a taký je výsledok. 

                                                                                            (Timko Levčík) 
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