FEBRUÁR:
- jarné prázdniny
- Valentín
MAREC:
- mesiac knihy
- Deň vody
- zber papiera
APRÍL:
- mesiac lesov
- Deň Zeme
- Veľká noc
MÁJ:
- 1. a 8. máj
- Deň matiek
- mesiac lásky
JÚN:
- MDD
- Deň otcov
- koniec školského roka

Slniečko už vykukuje, príchod jari nám zvestuje.
Deň sa už rozpína a noc sa kráti,
kabáty majú záverečnú
a k slovu sa hlásia mikiny, sukne i šaty.
Keď nás prvé lúče slniečka ťahajú ráno z postele,
aj do školy sa hneď ide vesele.
A po prázdninách, keď prídete do školičky,
príroda, známa maliarka, si už vymenila svoje farbičky.
Keď bielu farbu odloží na rok do kúta,
vyberie štetec a pestrými farbami začne maľovať púčiky,
jarné kvietky a neskôr aj veľkonočného zajka, či kohúta.
Počul som, že sa už pilne učíte naspamäť básničky
a o chvíľu prídu na rad aj pekné pesničky.
Veď Superstar už na vás čaká
a Dom hudby s vami v máji ráta.
Tí, čo radi recitujú, aj tí, čo s láskou spievajú,
majú radosť zo života, aj sa menej hnevajú.
Prajem vám aj v tomto polroku,
nech sa vám darí a nech s príchodom jari,
príde aj viac radosti, zdravia a lásky,
veď to sú tie najvzácnejšie dary.
Pomáhajte si a nebuďte k sebe krutí,
spomeňte si na Svätopluka a jeho tri prúty.
Budem Vám držať palce a mám Vás rád,
lebo som tu pre Vás a s Vami,
Váš Spojovníček, Váš kamarát.

Ako sme pomáhali vtáčikom.
Možno ste si všimli, že v areáli našej školy pribudli kŕmidlá pre vtáčiky.
To žiaci B variantu sa rozhodli pomáhať tento rok vtáčikom a to tak, že vyrobili kŕmidlá
a postarali sa aj o potravu pre vtáčiky. S výrobou kŕmidiel im pomáhal pán učiteľ Janšák a
pán údržbár Milanko, ktorým aj touto cestou ďakujú.
Deti nielenže pravidelne nosili vtáčikom vhodnú potravu ( rôzne semienka, jabĺčka, slaninku),
ale sa starali aj o to, aby kŕmidlá boli vždy čisté a doplnené čerstvou potravou. Na budúci rok
sa môžu pripojiť k nim aj ďalší, ktorým osud operencov nie je ľahostajný. Vtáčiky sa nám za
to odmenia svojim krásnym spevom.

Ukáž, čo vieš - vyhodnotenie
Súťaž „Ukáž, čo vieš z biológie a vlastivedy“ prebehla v januári a februári 2019
formou PC testu. Zúčastnili sa jej žiaci 5. – 9. ročníka, v teste si overili
vedomosti z učiva prvého polroka. Vyhodnotení boli najlepší jednotlivci,
zverejnili sme tiež poradie tried podľa percentuálnej úspešnosti.

Najlepší jednotlivci v triedach: 5.A

Erik Kováč
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Adam Rumanovič

84,6 %

Sára Lakatošová
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Sergej Lakatoš
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84,6 %

7.A

Sandra Anna Vašková
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Denisa Korčáková
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Enriko Vaškovič
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Nikola Ružičková
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Poradie tried – priemerná úspešnosť v %:

9.A

77,80 %

8.A

76,90 %

6.A

73,61 %

5.A

72,22 %

7.A

67,00 %

BLAHOŽELÁME!

Sviatok sv.Valentína
V posledných rokoch k nám zavítal sviatok sv. Valentína. O jeho pôvode vieme síce pomerne málo, ale určite by sme ho nemali hľadať v Amerike.
Valentinus bol rímsky kresťanský kňaz a lekár, žijúci v Ríme za vlády cisára Marka Aurélia
Klaudia, ktorý býva zobrazovaný s kalichom v ľavej ruke a s mečom v pravej. Vidieť ho môžeme aj v oblečení biskupa, ktorý uzdravuje chlapca z padúcnice. Je tiež patrónom cestujúcich, včelárov a mládeže.
Za vlády cisára Klaudia boli kresťania kruto prenasledovaní a dokonca zakázal ženiť sa vojakom, pretože mal dojem, že ženatí muži nepodávajú dobré výkony na bojisku.
Pred svojou popravou vraj Valentín stihol prinavrátiť zrak a sluch postihnutej dcére svojho
žalárnika a podľa novšej legendy sa kňaz a dievča do seba zamilovali. Traduje sa, že Valentinus poslal deve pred smrťou lístok s nápisom „Od Tvojho Valentína“.
Sviatok sv. Valentína sa začal oficiálne sláviť v katolíckej cirkvi oveľa neskôr, zaviedol ho
pápež Gelasius I. až 14. februára roku 496.
Valentínske pozdravy si začali ľudia posielať až neskôr, prvú „valentínku“ vraj poslal v 15.
storočí z londýnskeho väzenia svojej manželke orleánsky vojvoda Charles a tradícia sa
rozšírila najviac v 19. storočí, kedy sa svätovalentínske pozdravy začali vyrábať hromadne.
Na našej škole si tento milý sviatok každoročne pripomíname formou valentínskej pošty.
Žiaci na hodinách výtvarnej výchovy, či pracovného vyučovania vyrobia „valentínky“, ktoré
potom 14.2. dostanú tí správni adresáti.

2018 – 2019
Predstavujeme vám víťazov tohtoročnej matematickej olympiády:

5. ročník:
1. miesto: Kačo Rastislav
2. miesto: Oračková Daniela
3. miesto: Kováč Erik

6. ročník:
1. miesto: Mihóková Kristína
2. miesto: Rumanovič Adam
3. miesto: Lakatoš Sergej

7. ročník:
1. miesto: Štefík Dominik
2. miesto: Saloň Damián
3. miesto: Pilová Júlia

8. ročník:
1. miesto: Vaškovičová Vanesa
2. miesto: Bartková Denisa
3. miesto: Prielomek Dávid

9. ročník:
1. miesto: Pinčeková Kristína
2. miesto: Valterová Laura
3. miesto: Matejka Alexander

Blahoželáme víťazom !

Takíto šikovní sú žiaci z našej školy:

Letom svetom, za vý letom... 
Ahoj, kamaráti! Sme tu opäť s Vašou obľúbenou vlastivednou témou. Keďže sa už blíži
jar a s ňou pekné počasie, môžete sa vybrať na potulky prírodou, či malý výlet. Dáme Vám
dobrý typ. Nech sa páči, Svätý Jur. 
Ak hľadáte niečo nové, preskúmajte málo známy Svätojurský náučný chodník. Je veľmi
zaujímavý a približuje históriu vinohradníctva v Svätom Jure, ako aj históriu mesta
samotného a zároveň poteší pôsobivými výhľadmi na Bratislavu.
Výlet sa začína pod kostolom sv. Juraja v Svätom Jure. Chodník vedie príjemným prostredím
viníc ale aj šumením hustého lesa, v ktorom nájdete zabudnutý hrad Biely kameň. Chodník
je dlhý cca 4 km a dĺžka prechodu potrvá odhadom 1,5 hod.
Novú rozhľadňu nad Svätým Jurom nájdete v miestach, kde sa pomaly buduje
Vinohradnícky skanzen. Nenáročná prechádzka vinohradníckou krajinou z centra mesta trvá
pešo približne 20 minút.
Rozhľadňa má výšku asi 4 m a je z nej pôsobivý výhľad na Svätý Jur a Bratislavu. Pod
rozhľadňou je aj malý domček, v ktorom sa môžete ukryť v prípade zlého počasia.
Svätý Jur sa môže pýšiť aj jedinečnosťou pamiatkovej rezervácie. Na malom úseku sa
nachádza nespočetne veľa pamiatok. Svoje kúrie tu mali Zichyovci i Armbrusterovci, kaštieľ
Pállfyovci, kláštor piaristi, židia svoju synagógu a kresťania svoje kostoly.
Prehliadku si však musíte vopred telefonicky objednať.

Spoznávajme prírodu – jarné kvety.
Jar sa blíži a naše kroky čoraz častejšie povedú na prechádzky do prírody. Poznáte jarné
kvety? Ak máte nejaké medzery, prinášame vám malý ťahák, aby ste ich spoznali.
Snežienka jarná
Prvý jarný kvet, ktorý nájdeme v lesoch, na lúkach, ale aj v záhradkách.
Kvitne od februára do apríla. Plodom je tobolka. Snežienka je jedovatá,
obsahuje alkaloidy, najnebezpečnejšia je cibuľka. Spôsobujú hnačky
a zvracanie.

Fialka
Tento drobný voňavý kvietok, ktorý kvitne od konca marca do mája, pozná
snáď každý. Existuje veľa druhov fialiek - voňavá, záhradná, poľná,
trojfarebná a podobne. Nájdeme ich v svetlých lesoch, pri vode, na lúkach
aj na medziach. Tie, ktoré rastú v tieni, sú obvykle tmavšie. Najčastejšie sú
ich kvety fialové, no občas sa objaví biela, modrá aj ružová fialka. Patrí k
liečivým rastlinám.

Bleduľa jarná
Bledule sa objavia hneď, ako sa roztopí sneh. Najčastejšie ich nájdeme od
marca do mája. Bleduľa je odolná voči chladu a rada rastie na vlhkých
a podmočených miestach, napríklad okolo vodných plôch, v lužných
lesoch, pod stromami. Jej kvety sú podobné kvetom snežienky, no majú
zvončekovitý tvar a zvyčajne na každom okvetnom lístku na konci
zelenožltú škvrnku.

Sedmokráska obyčajná
Rastie na trávnatých medziach, lúkach aj cestách. Má rada vlhko. Kvitne od
skorej jari až do jesene. Má drobné veselé kvietky a patrí medzi liečivé rastliny. Sedmokráska je osvedčeným prostriedkom proti kašľu, má tiež proti
zápalové a hojiví účinky. Ak si ju chcete nasušiť, treba zbierať kvetné úbory
s maximálne dvojcentimetrovou, najlepšie na jar, keď obsahujenajviac účinných látok.

Prvosienka jarná
Prvosienka alebo ľudovo rukavička kvitne v mesiacoch marec až máj. Kvety má žlto alebo žlto-zelené. Nájdeme ju na lúkach, dubových a bukových
hájoch, pasienkoch a vo svetlejších listnatých lesoch. Tiež patrí k liečivým
rastlinám. Obsahuje saponíny, flavonoidy, vitamín C, silicu, kyselinu askorbovú a kremičitú. Pomáha pri zápale priedušiek, pľúc, pri angíne, zápale
nosných dutín, ale aj pri čiernom kašli.
Podbeľ liečivý
Túto žltú kvetinu, ktorú už skoro zjari nájdeme pri cestách, na okraji lesov,
na lúkach, pri cestách, sídliskách aj na rumoviskách, môžete poznať aj ako
babušku alebo matkino líčko. Podbeľ liečivý je drobná, trváca bylina a ako
už názov napovedá, má liečivé účinky. Kvety prospievajú najmä dýchacím
cestám, listy sú zase výborné na zapálené žily, bolesti kĺbov či rôzne kožné
choroby.
Krókus - šafran (krokus)
Krókus vyzerá ako malý kosatec a nájdeme ho v záhradkách. Najčastejšie
vykvitá v marci a v apríli. Najtypickejším je bledofialový krókus, ale kvitne
aj inými farbami. Príjemne medovo voní. Patrí ku vzácnym koreninám
a prírodným farbivám.

Narcis
Obľúbený jarný kvet sa zdobí na jar mnohé záhradky a je typickou veľkonočnou kvetinou. Dorastá do výšky 8 až 60 cm. Poznáme viacero odrôd.
Kvitne v marci, apríli a niekedy aj v máji.
.
Tulipán
Rovnako ako narcis patrí k najobľúbenejším jarným kvetinám našich
záhradiek. Tulipány sa pýšia nádhernými kalichmi rôznych farieb
a veľkostí. Sú vysoké od 10 do 70 centimetrov. Kvitnú od marca do konca mája.
Púpava lekárska
Tak túto rastlinu asi poznáme všetci. Na jar má zlatožltú hlavičku, z ktorej
si dievčatá pletú venčeky, po odkvitnutí sa premení na bielu páperovú
gulôčku, z ktorej fúkame „padáčiky“. Vysoká dutá stonka roní mliečnu
šťavu, ktorá sa nachádza vo všetkých orgánoch rastliny. Nájdeme ju od
apríla až do septembra. Rastie prakticky všade, miluje slnko. Celá rastlina
je jedlá. Púpava je liečivá, zbierajú sa všetky jej časti. Vyrába sa z nej
med.

Matematické okienko

Z týchto štyroch štvorcov preložením dvoch zápaliek
vytvor päť. Riešenie zašli do redakcie časopisu.

Tešíme sa na správne riešenia.

RECEPTY Z NAŠEJ KUCHYNE

Strukovinový šalát so zeleninou
Potrebujeme:
60 g čerstvého špenátu
2 cibuľky
2 strúčiky cesnaku
4 vajcia
3 lyžice octu
60 g zelenej fazuľky
200 g brokolice
40 g sójových orieškov

150 g amarantových bezvaječných
cestovín
3 reďkovky
3 malé cukety
soľ
mleté čierne korenie
olivový olej

Postup:
Cestoviny uvarené v posolenej vode scedíme a odložíme na teplé miesto. Reďkovky umyjeme a pokrájame na plátky.
Brokolicu rozoberieme, vložíme do posolenej vody a spolu s fazuľkami uvaríme. Scedíme, premyjeme studenou
vodou a necháme odkvapkať. Cukety aj so šupkou umyjeme, osušíme, nahrubo posekáme. Na kolieska pokrájanú
cibuľku orestujeme v širšej panvici na olivovom oleji. Pridáme posekané cukety, posolíme, okoreníme a na miernom
plameni pár minút orestujeme. Vložíme scedenú brokolicu s fazuľkou, lístky špenátu, plátky cesnaku, zamiešame
a asi 3 minúty spolu všetko orestujeme.
Nakoniec vmiešame scedené cestoviny. Dozdobíme kolieskami reďkovky a posypeme sójovými orieškami. Vodu
dáme variť do vyššieho hrnca. Keď voda zovrie pridáme soľ , ocot a jemne do nej vyklepneme vajce. Varíme asi 3
minúty. Šalát dáme do hlbšej misy a na povrch dáme vajcia.

Šalát z quinoy
Potrebujeme:
hrnček (200 gramov) quinoy
400 ml zeleninového vývaru
8 nadrobno pokrájaných cherry
paradajok
2 cibule, nadrobno pokrájané
2 lyžice opražených píniových
jadierok

1 lyžica mäty, koriandra a
petržlenovej vňate
4 lyžice citrónovej šťavy
2 lyžice extra
panenského
olivového oleja

Postup:
Quinou opláchneme, vložíme do panvice a pražíme približne 3 minúty. Pridáme vývar a prevaríme, následne
zmiernime oheň a 12 minút dusíme. Uvarenú quinou scedíme a dáme do misky, pridáme píniové jadierka, bylinky,
cibuľu a paradajky. Potom quinou polejeme citrónovou šťavou a olivovým olejom a premiešame.

RECEPTY Z NAŠEJ KUCHYNE
Vajíčkový šalát bez výčitiek
Potrebujeme:
3 vajíčka uvarené na tvrdo
1 téglik cottage syru
50g nastrúhaného syra s nižším
obsahom tuku
1-2 lyžice bieleho jogurtu

2 lyžičky horčice
Citrónová šťava
Zelená cibuľka
Hrášok na ozdobu

Postup:
V miske zmiešame cottage syr s horčicou, jogurtom, cibuľkou a syrom. Pridáme nadrobno nakrájané vajíčka,
pokvapkáme citrónovou šťavou a ochutíme soľou a korením. Ozdobíme hráškom.

Fit šalát
Potrebujeme:
500g mrkvy
200g zeleru alebo kalerábu
2 zelené menšie jablká
150-200 ml bieleho jogurtu
Soľ, korenie
4-5 strúčikov cesnaku
1 lyžička olivového oleja
Postup:
Mrkvu a zeler očistíme a nastrúhame. Jablká nakrájame nadrobno a zmiešame so zeleninou a ochutíme jogurtom
zmiešaným s cesnakom, soľou a korením. Necháme odležať v chladničke.

Šalát z červenej kapusty
Potrebujeme:
½ hlávky červenej kapusty
40ml olivového oleja
200g zaváranej kukurice
6-7 menších zaváraných uhoriek
150-200 ml bieleho jogurtu

2 lyžičky horčice
1 lyžičku majonézy
1 strúčik cesnaku
Soľ, citrónová šťava
Bylinky podľa chuti

Postup:
Kapustu nakrájame na drobno. Na panvici zohrejeme olej a kapustu restujeme 4-5 minút. Necháme vychladiť,
pridáme kukuricu, nakrájané uhorky, majonézu, jogurt, cesnak a ochutíme soľou, pár kvapkami citrónovej šťavy
a bylinkami. Zamiešame a necháme odležať.

pre mladších žiakov

Vypočítaj a vyfarbi: 6 modrá, 7 žltá, 8 hnedá, 9 fialová, 10 ružová, 12 zelená

Sme trieda B 3,
no žiaci ako sa patrí.
Hoc učíme sa iba základy,
z vás veľkých si však berieme príklady.
Kde chýbajú nám vedomosti,
tam pridáme na usilovnosti.
Pekné čisté prostredie,
každý v triede na to bdie.
Postarať sa o kvety ako nik,
dokáže náš týždenník.
Každý je sám sebe pán,
preto poriadok v lavici si robí sám.
Čistá trieda, poriadok v nej,
dáva nám do budúcnosti nádej,
že na konci roku, ak sa nič nepokazí,
opäť naša trieda v čistote zvíťazí.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Povedal si doma, že si dostal päťku z matematiky?" pýta sa učiteľka Jožka.
"Povedal."
"A čo rodičia? Čo hovorili?"
"Nič. Neboli doma."
Učiteľ: "Trieda. Ak vám dám 2 mačky a ďalšie 2 mačky a ďalšie 2, koľko by ste mali?"
Jožko odpovedá: "Sedem."
Učiteľ: "Nie, pozorne počúvaj ... Ak ti dám dve mačky a ďalšie dve mačky a dve ďalšie, koľko by si
mal?"
Jožko: "Sedem."
Učiteľ: "Dovoľte mi, aby som vám to povedal inak. Ak ti dám dve jablká a ďalšie dve jablká a dve
ďalšie, koľko by si mal?"
Jožko: "Šesť."
Učiteľ: "Dobre, teraz, keď ti dám dve mačky a ďalšie dve mačky a dve ďalšie, koľko by si mali?"
Jožko: "Sedem!"
Učiteľ: "Jožko, odkiaľ máš tých sedem ?!"
Jožko: "Pretože už mám jednu mačku!"
V škole vraví pani učiteľka: "Vonku tak krásne sneží, čo keby sme začali s
guľovaním?"
"Áno, áno!" kričia žiaci. "Dobre, tak k tabuli pôjde Mĺkva. "
Nová učiteľka sa na žiakoch snaží využiť svoje kurzy psychológie. Začala vyučovanie tým, že hovorí:
"Každý, kto si myslí, že je hlúpy, vstane!" Po niekoľkých sekundách sa postavil malý Janko.
Učiteľka povie: "Myslíš, že si hlúpy?"
"Nie, pani učiteľka, ale nepáčilo sa mi, že stojíte sama."
Pani učiteľka sa pýta žiaka:
„Ako sa volajú obyvatelia Kréty ?“
Žiak odpovedá : „ Kreténi!“
Deti v škole dostanú nové šlabikáre, keď tu sa prihlási malý Jožko a pýta sa:
„Pani učiteľka a na diskete náhodou nemáte? „

Učiteľka napísala žiakovi do žiackej knižky poznámku:
„ Váš syn nič nevie.“
Otec dopísal:
„Práve preto ho posielam do školy!“
Pani učiteľka sa sťažuje rodičom:
„ Je to najhorší chlapec v triede. Čo je však ešte horšie, ani raz nechýbal.“

pre starších žiakov

Maľované vajíčko, pekný božtek na líčko,
k tomu zdravia moc a veselú Veľkú noc.
Našich verných čitateľov sme sa spýtali, či sa tešia na Veľkú noc a ako budú tráviť
veľkonočné sviatky?
Dievčatá chcem obliať so studenou vodou – to je dobré. Ondrejko 1. A
Ja vyletím na mesiac ako Superman. Paťko 1. A
Ná nič, šibal som ná rodinu a cudzích. Sám si pletiem šibák. Dostanem peniaze a vajíčka.
Lacko 7. A
Mňa bude tatino šibať. Danielka B varianat
Sedieť a pozerať do blba. Sebo 5. A
Behať po venku. Dárius 5. A
Cez sviatky pôjdem na východ - tam mám tetu. Kika 6. A
Vyšibem tety a sestranice a dve babky – babičky. Budem jesť cigánsku kapustu a pozerať
televízor. Sergej 6. A
Cez Veľkú noc budeme večerať rezne a šalát a pôjdeme na kofolu a na picu a cez Veľkú noc
budeme robiť vajíčka a pomôžem mamine poupratovať a potom kukneme film a seriál –
Oteckovia a Blbý a blbší. Autorka Nikolka 4. A
Na prv budem upratovať. Potom búdeme kistať jedla. Potom ozdobujeme vajíčka. Potom
dojde rodina. Potom dudeme oslavúvať. Potom dojdu kna čibať. Ket učnas vičibaju potom ji
dome baliki. Potom dojdeme sa najes. Natália 4. A
Ja budem upratovať. Potom varime rezne a kolače a tak dalej a potom Nás pridu šibat aj
oslavujeme a potom si naplanujeme ked ich buďeme polievať mi. Scarlett Dunková 5. A
Cet veľku noc bude krsna varit a potom dojde moj brat pre mňa a ideme šibať babku a tak
dalej. Potom ideme domov najeme sa zoberiem si peniaze a ideme von. A kupujem si bľbosti
a potom idem domov lahneme si a pozerame televizor. Autor „Boris Hovorka“ 5. A
Budem v tabore a tam sa oslavy a budem hrať z kamošmy fudbal a dostanem slatkosty
a peniaze a potom pôjdeme domov a budem pozerať telku. Autor Peťa Čonka 5. A
Budeme robiť roštekové očká. Budeme ozdobovať vaička. prídu knám šibať upratovať.
budem sa hrať pôjdem von. dnes unas prišly šibači. už sa tešim na Veľĺku noc. na Veľku noc
pôjdeme na pizu. budeme šibať Babičku. dnes sa bude oblievať s vodou. potom príde k nam
Maťko šibať. teraz prišiel lukinko šibať. Adrika Reptová 5. A

Vymaľuj si veľkonočný obrázok

Malý zajko v tráve čupí,
sleduje, ako sa jar budí.
Všetko živé raduje sa,
na Veľkú noc hotuje sa.

Tu si sám hlavu lám...
Nie je to klam, ani č . . y,
sú to k . . s . e sviatky j . . i.
Naplní sa l . s . ou i pokojom,
každučké s . d . e, každý d . m.
Buďte verní starým zvykom,
nech š . . e sa len korbáčikom.
By jemný dotyk k . r . . ča,
nám líce slzou nezmáčal.
Kto rozum má, pochopí,
len slabučko v . . ou pokropí.
Pre všetkých dobrých š . . . čov,
chystajte m . . u k . . . čov.
Ešte vínko, nie však moc, tak,
v . . . . ú V . . . ú n . c!

Naše šikovné ruky
Vitajte opäť milí šikuliaci.

Jar už klope na dvere, tak pridáme niečo Jarné i Májové. Pripravíme vlastný portrét pre
mamičku, babičku a pozor na letné prázdniny. A to všetko vlastnoručne. Ale kto si netrúfne
sám, tak s pomocou kamarátov, či rodičov to bude istejšie.
Jarné všeličo

K týmto prekrásnym výtvorom potrebujeme filcový
materiál. Nahradiť ho môžeme látkou, či farebným papierom, špendlíky s hlavičkou, farebné
nite, ihla, fixky, koráliky, lepidlo a gombíky. A šup do toho...

Autoportrét alebo portrét pre mamičku, babičku...

Potrebujeme kartón, ceruzku, nožnice, rôzne hrúbky špagátu, lepidlo.
Postup:
jednoduchý.
Navrhnem,
nakreslím,
nastrihám,
A nezabudnem na venovanie. Od koho a pre koho. Bum bác a hotovo.

natrhám,

nalepím.

Letné prázdniny
Očakávané leto a prázdniny, to je niečo. Dobrá kniha, hry, behanie, skákanie, plávanie,
opaľovanie a nielen sedenie pri počítači. Potulovanie prírodou, poznávanie všetkého okolo
nás. Áno, to všetko sa dá, len treba chcieť. Peši, na bicykli, autom, autobusom, vlakom,
do ďaleka lietadlom. Možno stretneme aj hady. Tak pozor na ne, ale takýchto sa netreba báť.

A tak, opäť platí, prichádzajú prázdniny, utekajme za nimi.
PEKNÉ LETO KAMARÁTI!

Hurá leto!!!
Do v..y ju pustiť musím, zaplávať si pri
nej skúsim. Urobím jej veľké vlny, ž.....e

mi možno splní. Možno jedno, možno
t.i, uvidíme ja i ty...

Našich verných čitateľov sme sa spýtali, či sa tešia na leto a ako
budú tráviť letné prázdniny?
Adam 6. A – pôjdem do Kauflandu kúpiť si lacné rohlíky.
Paťko 8. A - smer Anglicko – s dedkom tam pôjdem – na celé dva mesiace.
Navštívim rodinu. Po anglicky som zabudol.
Danielka B variant – budem sa kúpať, budem sa hrať s hračkami.
Lacko 7. A – všetko, čo sa bude dať... Budem sa kúpať.
Damián 1. A – ja budem chodiť s mamou a s tatom na kúpalisko. Chcem ísť
kam... to už nevím, musím si spomenúť... chcem sa hrať vonku.
Ondrej 1. A – chcem sa bicyklovať, chcem sa ísť korčuľovať, chcem púšťať
šarkana, pôjdem sa povoziť na koníkoch, pôjdem na výlet.
Maťko 1. A – pôjdem na výlety, chcem ešte ísť von a bicyklovať.
Paťko 1. A – keď bude teplo sa pôjdem kúpať do Senca.
Sergej 6. A – s mojimi kamarátmi na sto percent budem chodiť po Trnave
a najviac budem v City Aréne – hľadať frajerky a ešte na kúpaliská. Budem mať
svaly.
Sebo 5. A – budem sedieť, kúpať sa a v lete pôjdem do Trenčína.
Erik 5. A – budem sedieť a Kika mi bude chýbať.

Tešíme sa na leto

Myšička, myš, poď ku mne blíž...
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