
   

Elektronický časopis žiakov Základnej školy 

mladých pokolení Kovačica 

 prvý stupeň  

Školský 2017/2018 rok             september,október 

 



„Končí sa leto a hudci v tráve už clivé piesne hrajú. 

Staručké leto spomína práve ako ho deti rady majú. 

Odchádza, ide. Prešiel čas istý. Opúšťa svoju ríšu. 

Veď o rok príde. A 

stromy – listy mu na 

rozlúčku píšu.“ 

 

 

 

 

  

 



Milí žiaci, 

 

po dvoch rokoch Vás opäť oslovuje školský časopis. 

Časopis bude vychádzať v pravidelných intervaloch. Pýtate sa 

prečo vlastne vznikol? Na túto otázku máme veľmi ľahkú 
odpoveď. Vznikol preto, aby ste Vy najmladší vedeli o všetkom, čo 

sa na škole deje. Bude me vám prinášať rôzne informácie. 

Ponúkneme priestor pre vašu vlastnú literárnu a výtvarnú  tvorbu. 
Zabavíme sa pri vtipoch, anketách, krížovkách, hlavolamoch. 

Veríme, že sa vám časopis bude páčiť. 

 

 

 

 



Vítame prvákov 

Dňa 1.septembra 2017 sa uskutočnilo slávnostné privítanie 
budúcich prvákov. V kratšom programe pod vedením  učiteliek 
štvrtákov Anny Čipkárovej – Farkašovej, Kataríny Karkušovej a 
Olivery Sládečkovej , starší žiaci im prvý deň v škole spríjemnili 

básničkami, veselými pesničkami, hudbou... 

Budúcich prvákov  privítala  riaditeľka Anička Bírešová a učiteľky 
Anna Kukučková, Alžbeta Chrťanová a Gordana Stanisavljević 

.  Výučba pokračovala v nádherne vyzdobených a pripravených 
triedach. Deti a ich rodičia sa dozvedeli, čo ich v škole čaká a čo si 

majú pripraviť na nasledujúce dni. 

Prajeme všetkým prvákom aj ich rodičom veľa úspechov! 

 Milí prváci -  TEŠÍME SA NA VÁS!  

 



Darčeky pre prvákov 

 

 

  

 

 



 

 

 

 



Milí žiaci, pripravili sme pre vás básničky o škole. Prečítajte 

si spolu s pani učiteľkou, vyberte  najkrajšiu... 

 

Ľudmila Podjavorinská 

DO ŠKOLY 

 
Zhora a či oddola 

prišiel rozkaz do dvora, 
či sa páči, či sa nie, 
že sa začne učenie: 

Zavčas rána, za zory, 
všetky deti do školy! 

   

do školičky každé letí. 
Klopi, klopi brána, 

otváraj sa zrána. 

Klopi, klopi brána, 
otváraj sa zrána, 

idú žiaci k svojej práci, 
čítať, písať, nech sa páči. 

 

Milan Rúfus 

Škola 

Škola je veľký dom. 
Škola je celá veľká. 

Žijú v nej školáci 
a pani učiteľka.  

Červenú strechu má 
a strecha komín v dyme. 

Aby tam detičkám 
nebolo zima v zime. 
Škola je vážny dom, 
celá je vážna – škola. 
A škola bez kvetov 
je ako jeseň holá. 

Nech teda zasvietia 
deťom v nej do svetnice, 

ak už nie slniečko, 
aspoň tie slnečnice. 

 

 

Juraj Tušiak 

Škola volá 

Keď sa slnko večer kloní 
za obzory za hory, 

ver, že v škole bude zvoniť, 
brána sa jej otvorí. 

Kŕdeľ detí smiechom sadá 
do lavice s taškami. 

Skúsia nové pojmy hľadať... 
Leto je už za nami. 

Hoci slnko teplo svieti, 
prišiel mesiac september. 

Školské časy, pavúk v sieti, 
farba lístia, jabĺk zber... 



 

Žiaci sa najviac tešia Detskému týždňu. V našej škole je vtedy 

veľmi rušno. Sadí sa strom generácie, kreslí sa po chodníkoch 

v okolí školy, organizuje sa Memoriálny beh Dr.Janka Bulíka, 

prváci sa stávajú členmi Detského zväzu, žiaci predávajú na 

jarmoku...

  

 



  

 

 

 



Okrem toho, že žiaci majú radi zábavu, v škole sa usilovne 

učia. Pomáhajú im pri tom moderné didaktické prostriedky 

Logico Piccolo, pomocou ktorých si precvičia matematiku, 

slovenčinu, prírodovedu... 

          
 

 

 

 



 

 

 

 

 



Učenici naše škole su odlični sportisti. Na Pokrajinskom 

takmičenju iz biciklizma osvojili su 27 medalja. Svi im 

iskreno čestitamo. 

 

 



Mladi ekolozi... 

 

 

 

 



Pranostiky 

ľudové úslovia založené na pozorovaní a životných skúsenostiach 

obsahujúce najčastejšie predpoveď počasia,úrody a iných 

prírodných udalostí... 

Novembrové pranostiky: 

Sv. Martin chodí na bielom koni. 

 

Na svätú Katarínu schovajme sa pod perinu. 

 

Ak na Ondreja lietajú včely, bude neúrodný rok. 

 

Na svätého Ondreja dávaj sane do dvora. 

 

Aký je november, taký bude nasledujúci máj. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Milí žiaci, 

blíži sa zima. Napíšte básničky o zime, prineste ich do 

knižnice a najkrajšie uverejníme v Okienku a zašleme do 

detského časopisu Zornička. Tí, ktorí radi maľujú a kreslia, 

nech prinesú svoje výkresy. Čakáme... 

Učiteľky Alžbeta Chrťanová a Anna Hrková 
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