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Z tvorby žiakov 

 

Zlaté nite jesene 
 

Veľakrát som opisoval jeseň a snažil som sa, čo najkrajšie a výstižnejšie podať obraz 

jesene. 

Ale táto jeseň sa nepodobá minulým. Všetci sme v zajatí koronavírusa. Je to obrovská 

pandémia, ktorá vládne svetom. To vplývalo i na mňa. Nenávidím túto jeseň, som obmedzený 

a zatvorený. Musím mať na tvári rúško, nemôžem sa hrať s priateľmi, v škole vidím iba 

polovicu mojich spolužiakov, lebo sme rozdelení do skupín. Nemôžem naplno cítiť vôňu 

jesene a cítim sa neslobodne ako vtáčik v klietke. Nehrávam futbal s priateľmi a najviac ma 

bolí, že sa neuskutočnil Memoriálny beh Dr.Janka Bulíka. Je to moja srdcová záležitosť. 

Spolu s bratom sme sa pripravovali na beh a bežali sme najdlhšími kovačickými ulicami, kým 

nám jesenný vietor fúkal do tváre. 

Zlaté nite jesene? Rád by som o nich písal, ale táto jeseň je pre mňa smutná 

a nezaujímavá. 

 

Matej Hrk 6-2 

 

Jeseň v mojej ulici 
 

Na prvý pohľad naša ulica, Ulica JĽA vyzerá rovnako ako každú inú jeseň. Stromy 

strácajú svoje žlté listy, jemný vetrík pofukuje a tetky zametajú každý lístok. 

Na prvý pohľad krásny obraz jesene úplne zmení skutočnosť, že sa všetci nachádzame 

v pazúroch strašnej pandémie, ktorá zrútila i môj malý svet. V jeseň som rád bežal náš 

školský beh, vždy som získal diplom a bol rýchly ako vietor. Tešil som sa i keď sme s 

rodinou odcestovali niekam k obedu. Teraz je naša ulica ako pustý oceán. Voľakedy keď som 

vyšiel na ulicu, bolo veselo. Zhovorčiví susedia sa rozprávali a my sme sa im vždy pozdravili. 

Deti jazdili na bicykloch, šikovne liezli po stromoch a zaváňala nám príjemná vôňa repy z 

cukrovaru. Minulé roky sme trávili čas na futbalových tréningoch, bavili sme sa športom, 

kamarátili sme sa a hrali sme na rôznych turnajoch a zápasoch, na ktorých sme zajasali ako 

hviezdy. 

Dúfam, že sa pandémia čoskoro skončí, napadá vysoký sneh a naša ulica znovu ožije. 

 

Milan Hrk 6-2 

 



O čom rozprávajú staré fotografie 
           

           Čas prechádza, spomienky sa zmenia, ľudia  odídu a spomienky zostanú na 

fotografiách ako svedectvo minulosti. Rád odchádzam k starým rodičom a rád sa so starou 

mamou rozprávam ako bolo,  keď ona a starý otec boli v mojom veku. A tak som sa jedného 

dňa hrabal v starých fotografiách, ktoré sa u starých rodičoch nachádzali v skrinke. Práve 

jedna fotografia  ma oslovila. 

             Bola to čierno-biela fotografia, na ktorej bolo veľa detí, ktoré boli asi v mojom veku 

a boli akosi nejako inak oblečené. Nemali taký odev, ako čo  my dnes nosíme. Dievčatá mali 

sukne a šatky na  hlavách a chlapci svetre  a nohavice. Na fotografii bol aj jeden Dedko Mráz. 

Bolo to v roku,  keď  môj starý otec bol asi v druhom alebo treťom ročníku základnej školy. 

Na fotografii je môj starý otec  so svojími  spolužiakmi. Bolo to v období počas 

Vianoc. Dedko Mráz deťom doniesol do školy balíčky. V balíčkoch sa nachádzali jabĺčka, 

oriešky...Deti boli šťastné a nasmiate, lebo v tom období pre nich také darčeky  boli veľmi 

vzácne a tešili sa na každú maličkosť, ktorú im niekto daroval. 

             Sedím a pozerám sa na túto fotografiu a premýšľam prečo som si vybral práve túto 

fotografiu. Je to fotografia plná detských úsmevov, ktoré sú šťastné  a spokojné s tým, čo mali 

v tej chvíli. 

 

Dominik Kizúr 5-2 

 

O čom rozprávajú staré fotografie 
 

Krásna, kartónova škatuľa plná fotografií, ktorú moja mamička opatruje dlho rokov a 

v ktorej sa nachádza toľko spomienok. Práve z tej škatule som vybrala fotografiu, ktorá je 

nádherná.  

Ako mi hovorila mamička, na fotografii je jednoducho obyčajný školský deň. 

Mamička, žiačka tretieho ročníka základnej školy a ešte iné dievčatá nacvičujú tanec. Pani 

učiteľka,  aj všetky dievčatá, v tom období majú oblečenú sukňu alebo geceľu, nie preto. že to 

bolo podľa nejakého rozkazu, ale preto že to vtedy jednoducho bola taká obyčaj. Vo dvore sa 

počul spev, tanec a veselé dievčatá s radosťou sa chystali privítať svoje mamičky ku Dňu 

žien. Otáčali sa, klepotali sandálmi, až sa celá ulica ozývala…krásne časy. 

Mamička si spomína so slzami v očiach tie krásne časy, neviem či preto, že odvtedy 

uplynulo mnoho rokov, alebo preto, že sú ako hovorí, teraz celkom iné časy. Asi bude aj pre 

jedno. aj pre druhé. 

 

                                                                                           Hana Špringeľová 5-1 

 

 



Človek, ktorého si vážim 
 

      Povedal mi prednedávnom, že najšťastnejší bol, keď sme sa ja a moja sestrička narodili. 

On a naša mama nás ľúbia najviac na svete. 

     Môj otec, ktorého ja volám tato, je človek, ktorého si vážim najviac na svete. Každé ráno 

odchádza do roboty, aby sa mohol starať o nás. Rád chodí do práce, ale najviac sa teší 

chvíľam, ktoré strávi s nami. Môj tato je dobrý človek, má rád ľudí ,vždy sa chce kamarátiť. 

Chce pomôcť každému, komu je pomoc potrebná. On je aj múdry človek. Skončil Strojnícku 

fakultu a pracuje vo svojom odbore v cukrovare v Kovačici. Bol aj odmenený za svoju prácu. 

Myslím si, že svoju prácu vykonáva výborne. Mám nádej, že v ďalšom školení pôjdem jeho 

cestou. 

      Tato má čierne vlasy a pekné hnedé oči. Má 46 rokov. Najkrajšie chvíle sú, keď sme 

všetci spolu ako šťastná rodina. Vtedy sa najviac zabávame a smejeme. Učí ma správať sa 

kultúrne, rozmýšľať múdre a byť usilovnou a vytrvalou. Učí ma, aby som dosiahla veľa 

v živote. Pomáhal mi, keď sme prednedávnom písali o Dr. Jankovi Bulíkovi. Vtedy sa 

žartoval, že je on Dr. Janko Veňarský. 

      Som veľmi rada, keď je môj tato veselý, lebo to znamená, že je šťastný. A môj tato je 

človek, ktorý si šťastie zaslúžil. 

 

Alexandra Veňarská 5-1 

 

Zlaté nite jesene 
 

V strede sveta stoja krosná. Za nimi sedí pani jeseň a tká. Tká koberec pre celý svet. 

Pani jeseň chce svojim umením očariť všetkých ľudí. Do svojej práce vložila svoje 

srdce.Otvorila paletu farieb plnú rôznofarebných nití. Jedana niť je žltá ako slnko, druhá 

červená, tretia sivá ako ranná hmla, iná zase zlatá ako kukurica, hnedá zelená… 

Všetky sa lesknú akoby boli z hodvábu. Pani tká z celej sily. Chce do koberca utkať každú 

niť. 

Musí si dať pozor, aby sa farby nepoplietli a aby dielo bolo perfektné. Jej koberec je jedna 

farebná rozprávka. Z  nití, ktoré vietor niesol všade vôkol, pani jeseň utkala koberec, ktorý 

očaril ľudské oči. Pre jedných je to koberec krásy a pre iných koberec do ktorého sa človek 

pritúli.  

 Nič nemá cenu s porovnaním s opravdivým bohatstvom jesene a leskom jej zlatých nití. 

 

  Luka Stojković 6-2 

 



Môj   vzor 
 

Porozprávam Vám o mojom otcovi. Volá sa Vladimír, ale doma ho voláme Dado. 

Meno dado dostal, tak že ho mama volala Vlado, moja sestra Una, nevedela vysloviť V A L 

a začala ho volať dado. Môj Dado má 39 rokov, narodil sa 16. januára a preto ho aj 

pomenovali Vladimír. Ten istý deň má narodeniny aj meniny. 

Dado je vysoký, má silné ruky a nohy, pretože veľa fyzicky pracuje. Oči má modré 

a vlasy hnedé. Jeho krátka brada je trochu aj  šedivá. Skončil stavebnú  fakultu v Belehrade . 

Málo býva doma. Pracuje už 5 rokov v zahraničí. Posledné roky je v Holandsku. Veľmi sa 

teším, keď príde domov. Varí veľmi chutné jedlá. Najchutnejšie sú stehná na grile. Keď príde 

domov, všetci sa tešia. Mamasa teší, lebo má pomoc okolo domu. Sestre vždy niečo kúpi. Ja 

som najšťastnejší, lebo ma Dado všeličo  nové naučí. Majstrujeme po dvore, hráme futbal, 

grilujeme, chodíme na rybačku. Dado mi sľúbil, že ma naučí šoférovať traktor a auto. 

Môjho otca si veľmi vážim, lebo on nie je ako iní otcovia, vie robiť aj mužské ale aj 

ženské práce. 

 Netrpezlivo čakám jeho návrat, lebo s ním je dom plný a deň krásny. 

 

Ivor Brtka 5-1 

 

SLOVO MÁ ĽAHKOSŤ VETRA A SILU HROM 
 

Slová môžu byť začiatkom mnohých priateľstiev alebo vzťahov. Avšak fungujú aj 

naopak.V našom prípade je práve to obyčajné jednoduché slovo tou najsilnejšou zbraňou, 

ktorú človek môže vlastniť. Je paradoksom, že na strelnej zbrane potrebujeme zbrojný pas no 

na slová nie, pričom samotné slovo má častokrát oveľa ničivejší efekt. Jedno príslovie hovorí, 

že s mocou prichádza aj zodpovednosť. Slová majú obrovskú moc, ktorú si veľa ľudí 

neuvedomuje a práve preto s tou silou nenakladajú zodpovedne. Zodpovednosť v tomto 

prípade môžeme inými slovami charakterizovať ako používanie hlavy pri tom čo a ako to 

povieme. Slová môžu v ľuďoch zanechať hlboké rany či už na duši alebo v srdci. Ja som si už 

vyskúšala akú bolesť môžu slová spôsobiť. Sú to už staré rany, ale predsa tam sú a nikdy 

nezmiznú, pretože každé pripomínanie na to slovo, ktoré ich spôsobilo, mi ich pripomenie  

a znovu začnú bolieť. Človek môže hovoriť a jeho zlozvykom je ubližovať. Ľudia sú na to 

proste experti. Niekedy to čo vyslovia ani nemusia myslieť vážne no sila vysloveného slova 

sa nestratí. 

Dôležité je si uvedomiť, že zoskupenie písmen a slov môže niekomu zmeniť celý život 

ľahkosťou vetra a silou hromu. 

 

 

Marína Čuvárová 8.2 



                                                    Sara –  morská panna 
 

            Tak ako každý rok aj tento sa Sara s rodičmi chystala k moru. Nudné balenie vecí 

a zdĺhavá cesta spôsobili hádky a napätie v rodine. Avšak keď sa za vysokými horami, po 

dlhom cestovaní v rozhorúčenom aute, pred nimi rozprestrel veľkolepý pohľad na  more, 

všetky hádky zmizli a úsmev a radosť  skrášlili tváre  trojčlennej rodiny. 

         Sara sa ani poriadne nerozbalila, už bežala na piesočnú pláž voňajúcu morskou vodou 

a hneď sa ponorila do vody. Plávanie v jemných vlnách obliatych slnečnými lúčami bol pre 

Saru pranádherný zážitok.  Ako by ju vlny objali do náručia a kolembali, kolembali. Sara 

mala rada plávanie a keďže väčšinu času trávila vo vode, mama s ňou žartovala a povedala, že 

sa zmení na morskú pannu. 

       Neďaleko pobrežia, kde si milá rodinka rozprestrela ležadlá a opaľovala sa na teplom 

slniečku, vyčnievali z vody dve veľké skaly. Boli osamelé, akoby čosi skrývali.  Sara si 

pomyslela, že tú vzdialenosť poľahky zvládne. Vypátra čo tie záhadné skaly skrývajú. 

         Plávala pomaly, vychutnávala si každý dotyk vody. Keď vyšla na skalu,   šťastná, že 

prekonala takú veľkú vzdialenosť, zamávala rodičom , pozrela pred seba a takmer zmeravela. 

Skaly boli plné prekrásnych mušlí, ktoré more vyplavilo.  Z vody vyčnievali pestrofarebné 

koráliky, pomedzi ktoré sa perlili strakaté   rybky.  Bolo úžasné pozerať na ten klenot 

morského sveta.  Sara sa nemohla nasýtiť toho  očarujúceho pohľadu.   Každý deň sa tam 

vracala. Bolo to útočisko ticha, pokoja a prenádhernej krásy. S veľkým zanietením obdivovala 

svet, ktorý sa pred ňou  denne objavoval. Vždy iný a krajší.  Raz, pozerajúc  do číročistej 

azúrovej vody, spozorovala divný záblesk. Mihnutie. Zbystrila zrak. Neverila. Neverila 

vlastným očiam. Bola to  morská panna. Dlhé vlasy. Dlhý chvost. Prekrásnymi modrými 

očami  zažmurkala na Saru a v tej istej chvíli zmizla do modrej hlbočiny.  Sara sa zdesila. 

Pozerala do vĺn a pýtala sa ich?  

„ Bola to skutočnosť? Videla som  morskú pannu alebo to bol len prelud, vidina?“  

        Dlho sedela na skale, pozerajúc do modrej hĺbky. Čakala odpoveď. Tá neprichádzala. 

Slnko už dávno zašlo za morskú hladinu a Sara stále sedela a čakala.  

    „Poď,“  prebral ju zo zadumania, otcov hlas,  „veď tu skrehneš, zajtra zasa prídeš.“  

     Sara bola zmätená: Videla morskú panu, alebo nevidela morskú pannu? Bola to otázka, na 

ktorú  nevedela zodpovedať, ktorá ju miatla, znepokojovala.  Plávala tam každý deň. No 

morskú pannu už neuvidela.  

     Mama ju upokojovala: „Dlho si sedela na skalách, nepohnute si pozerala do vody, a to čo 

si videla,   nebola  morská panna, to si bola ty.  Vo vode si videla svoju prekrásnu tvár.„ 

     Videla? 

 

 

 

Saňa Severínyová 8-1 



Komu sa nelení, tomu sa zelení 
 

Tak hovorí môj otec. Aj učitelia. Rozhodol som sa, poslúchnuť ich. 

Milan, Jozef, Dário a ja -neleniví, vybrali sme sa po vyučovaní tam, kde sa zelení - do 

parku. Najlepšie lavičky už boli obsadené. 

           Na jednej sedeli siedmaci, známi športovci, a ukazovali svaly. Hneď vedľa 

sedela kopa mladých, ktorým sme sa ani neusilovali zapamätať mená a oproti sa 

chichúňali dievčence. Práve tie sme vyzerali. Medzi nimi, ako žltý tulipán, sedela 

Xénia. Vypäl som hruď. Nech uvidí, že som od jari narástol celých 15 centimetrov. 

           Kráčajúc okolo strelil som žart, otočil sa na päte a obzrel sa, či sa pozerá, ako 

vystrájam. Pozerala... 

          Spokojne som sa otočil vpred a tu ... potvora jedna nízka! Jeden konár mi takú 

vyťal po čele, až sa mi zjavila hrča. 

         Všetci sa rehotali ako opice. Čo ma po tom. Aspoň mi zostane pamiatka na 

stretnutie. 

         Doma som v zrkadle dlho skúmal modrinu.  Dostala tmavo-zelenú farbu a 

nemohla ju schovať, ani moja neostrihaná ofina. 

         Neviem, či sa na to vzťahuje príslovie Komu sa nelení, tomu sa zelení, asi nie. 

 

 

                                                   Miroslav Toman 8-1 

 

 

 

 

 

 

 

 



Likovni radovi  

 

 

 

 

 



 

 

 

Kuchyňa starej mamy 

 

 

Pirohy sú tradičné slovenské jedlo, základom je múka, vajcia a pretlačené zemiaky. Z prísad sa vytvorí 

cesto a z neho sa vykrajujú kolieska, najčastejšie sa plnia tvarohom alebo lekvárom, lepia do 

výsledného tvaru a varia vo vode. Zvyknú sa posypať cukrom, opečenou strúhankou a rozpusteným 

maslom. Existuje samozrejme niekoľko ďalších variant, mäsové, špenátové, 

 

Pagáče sú klasika. Špeciálne pre oslavy, alebo ako pohostenie pre rodinu a priateľov, prídu vždy vhod. 

Recept je lacný a zemiakové pagáče sú nielen mäkučké a šťavnaté, ale dlho vydržia a nestvrdnú. 

Pečiem ich väčšinou vtedy, keď mi ostanú varené zemiaky, alebo keď idem k obedu robiť zemiakový 

šalát, či opekané zemiaky (varené v šupkách). 

 

Oškvarkové pagáčiky sa u nás v rodine piekli od pradávna a recept na ne sa dedí po generácie. 

Recept je síce starý, ale osvedčený. Jednoduché cesto, veľa oškvarkov, pikantná chuť. Do cesta sa 

dáva korenie a rasca, alebo aj rozotretý cesnak. Tým, že je v ceste veľké množstvo oškvarkov a cesto 

sa prekladá, pagáčiky sa lístkujú, ale nie sú mastné. Veľmi záleží aj od oškvarkov. Samozrejme, že 

najlepšie sú tie domáce. Keď sú príliš suché, treba pridať zo dve lyžice masti. 



Želáme Vám krásne sviatky, ktoré sa Vás dotknú 

krásnym zázrakom a naplnia Vás neoceniteľnou 

láskou. 

 

AKO OSLAVUJEME VEĽKÚ NOC 

SLOVENSKO 

V kresťanských rodinách je Veľká noc mimoriadne posvätný a dôležitý sviatok. Hlavne jedlo 

je veľmi bohato pripravované, keďže na Zelený štvrtok sa končí obdobie 40 dňového pôstu. 

Veľký piatok sa trávi v kruhu rodiny. Na Veľkonočnú nedeľu ide celá rodina do kostola. V 

pondelok je sviatok všetkých mužov, ktorí celý deň cestujú po návštevách a oblievajú. 

Vžité sú aj symboly Veľkej noci či už maľovanie vajíčok, teda kraslíc, ktoré dostane úspešný 

oblievač.  

 

 

 

https://www.eppi.cz/blog/originalni-zdobeni-velikonocnich-vajicek/


Anglicko 

Anglicko má množstvo rôznorodých zvykov, ktoré sa menia od jedného kraja k druhému. 

Napríklad sa často počas Veľkej noci tancuje ľudový tanec, ktorého názov je „Morris 

dancing“. Tanečníci sú sprevádzaný hudbou, majú krokovú choreografiu a na predkoleniach 

majú pripnuté zvončeky. Taktiež majú palice, ktoré predstavujú meče. Zvláštnou súčasťou 

choreografie je mávanie vreckovkou. V rámci kresťanskej línie veľkonočných sviatkov je 

významný Zelený štvrtok, keď sú ľudia požehnávaný posvätným olejom, a časté je aj 

symbolické umývanie nôh.  

 

USA 

V Spojených štátoch amerických majú zaujímavú tradíciu na oslavu Veľkonočných prázdnin. 

Jednou z tradícii, ktorá je častá aj vo svete, je vyfarbovanie vajíčok, teda kraslíc. 

Najzaujímavejšia americká tradícia je udalosť „Easter Egg Roll“, ktorá sa uskutočňuje na 

trávniku pred Bielym domom. Americký prezident pozve deti a tie hľadajú ukryté čokoládové 

vajíčka na záhrade. Vajíčka schováva takzvaný Veľkonočný zajačik.  

 

Nórsko 

Nóri majú neobyčajnú tradíciu, ktorá sa volá „Paaskekrim“, čiže Veľkonočný zločin. Nie, 

nepáchajú sa vtedy vo veľkom vraždy či lúpeže. V tomto období väčšina ľudí v krajine číta 

detektívky alebo trilery a pozerá v televízii detektívne seriály alebo filmy. Tradícia vraj 

pochádza z roku 1923, kedy vydavateľ kníh podporoval predaj svojej novej kriminálnej 

detektívky na titulných stránkach novín.  

 

Taliansko 

Veľká noc je v Taliansku vnímaná ako náboženský sviatok, ale aj tu sa nájdu zaujímavé a 

netradičné zvyky. Zaužívané je spojenie Veľkonočných sviatkov s náboženskými procesiami, 

ktoré majú zabezpečiť lepšiu úrodu a sú spojené s oslavou zmŕtvychvstania. Hrá pri nich aj 

nenáboženská hudba.. 

 

Poľsko 

 

V strednej Európe sú počas Veľkej noci veľmi podobné ľudové zvyky. Ak ste veriaci, tak 

počas Bielej soboty ide celá rodina spoločne do kostola, aby dostala požehnanie jedla, ktoré 

zjedia až v nedeľu ráno. Väčšinou to je biela klobása, vajcia, chren, chlieb so soľou a s 

čiernym korením. Na Veľkonočný pondelok chlapci a muži sa snažia namočiť dievčatá 

vedrami vody, dnes už aj striekacími pištoľami alebo čímkoľvek, čo majú po ruke. Legenda 

hovorí, že dievča, ktoré oblejú, sa do roka vydá.  

 

 

 

 



Farby a ich pôsobenie 

 

 

 

Žltá-pôsobí na nás veľmi príjemne a prináša so sebou pozitívne pocity ako optimizmus, priateľskosť, 

emočnú silu, sebadôveru a kreativitu. 

 

Oranžová-pôsobí príjemne a prináša so sebou pocit bezpečnosti, zábavy, pohodlia, tepla a hojnosti.Je 

to veselá farba a pomáha prekonávať únavu alebo depresie. Vyjadruje teplo, srdečnosť a 

povzbudzuje chuť do jedla.  

 

Červená-je farbou fyzickej stimulácie, odvahy, vzrušenia, sily a tepla. Je to optimistická a energetická 

farba, púta pozornosť, zvyšuje túžbu a preto je často využívaná hlavne v marketingu.  

 

Ružová-sa vníma ako ženská farba, aj keď spolu s červenou až do 20-tych rokov minulého storočia 

boli vnímané ako farby mužov.  

 

Fialová- je farbou harmónie. Uvoľňuje napätie, je farbou kreativity, bohatstva a víťazstva. Keďže je 

zmesou modrej a červenej, pôsobí tajomne.  

 

Modrá-symbolizuje bohatstvo, úprimnosť, komunikáciu, pocit bezpečia, inteligenciu, pokoj a logiku. 

Jej vplyv je rozdielny vo farbených variáciách svetlomodrá vyvoláva príjemné pocity, upokojuje a 

napomáha koncentrácii. Tmavomodrá pôsobí chladne a stimuluje jasné myslenie.  

 

Zelená- je to farba zdravia a prírody. Znižuje krvný tlak a pôsobí vyrovnane. 



  

Hnedá-pôsobí seriózne a teplo. Je to farba prírody, spoľahlivosti, podpory, stability a zemitosti. 

Vytvára pocit bezpečia a domova. Môže pôsobiť aj negatívne, kedy ovplyvňuje nedostatok humoru 

alebo spôsobuje ťažobu.  

 

Sivá- je nevýrazná, môže pôsobiť nerozhodne alebo smutne. Ak je jej veľa, spôsobuje nedostatok 

sebavedomia a strach prejaviť sa. Môže spôsobiť depresie a nedostatok energie.  

 

Čierna- sa spája s tajomstvom, smútkom a zlom, avšak je to zároveň aj farba elegantná a vznešená. 

Pôsobí hrozivo, pri nesprávnom použití aj negatívne a môže priniesť pocity chladu, útlaku, hrozby a 

ťažoby.  

 

Biela-symbolizuje čistotu, nevinnosť a chlad, ale aj nový začiatok a narodenie. Príliš veľa bielej prináša 

chlad, nepriateľstvo. 

 

 

 

Recyklujeme toaletné rolky 

 

 

 

 Vytvorte si milé postavičky zvierat z roliek toaletného papiera. Kreativite sa medze nekladú, ako 

základ vám poslúžia rolky (odporúčame si priebežne odkladať). 

Čo budete potrebovať? 



• rolky z toaletného papieru 
• nožnice 
• papier 
• lepidlo 
• farebné ceruzky/fixky/vodové či temperové farby 
• prípadne očká, motúziky, drôtiky 
• a dobrú náladu :) 

Náš tip: vaše výtvorky a príšerky z roliek priebežne odkladajte a vytvorte si veľkú zoo :) 

     

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


