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Milí žiaci! 

 

Práve prichádza na svet prvé číslo školského časopisu 

BUDATÍNKO .  Život na našej škole je 

pestrý, zaujímavý. Práve preto vznikol nápad, ako sa môžu 

o tom dozvedieť aj iní žiaci. Je medzi Vami veľmi veľa 

kreatívnych výtvarníkov, spisovateľov a grafikov.....Máte 

možnosť prispievať čímkoľvek do jednotlivých čísel počas 

celého školského roka. Potešia nás Vaše nápady a návrhy.  

    
   

žiaci 4.B triedy, učiteľka J. Sabolová   



 
 

 

OTÁZKy     PRE     PRVÁKOV 

 

- Ako si sa cítil/a  prvý deň v škole? 

Emka 1.A:  „Bolo super .“                                                                        

Stelka 1.B : „ Páči sa mi v škole.“                                                                          

                                                  

- Páči sa ti tvoja trieda a pani učiteľka? 

Emka 1.A : „ Páčila sa mi trieda, mám tu veľa kamarátov.“  

Šimon 1.A : „ Trieda sa mi veľmi páči.“    

Stelka 1.B : „Trieda aj pani učiteľka sa mi páčia.“                                                                                  

                                                                                                                       

- Ako ti chutí v našej jedálni? 

Emka: „ V jedálni mi chutí iba trošku.“  

Šimon: „ Vôbec mi nechutí v jedálni. Chcel by som pizzu.“ 

Stelka 1.B: „Iba trochu mi chutí v jedálni.“   

    

 

 

 

 

 

 



 
 

 OTÁZKy PRE PIATAKOV 

• Máte  ťažké učivo? 

Laura 5.C : „Učivo nie je ani veľmi ľahké ani ťažké. 

Sofia 5.C: „Niekedy je to náročné.“ 

Viktória 5.C: „ Ako kedy.“ 

 

• Páči sa ti piaty ročník?    

   Laura 5.C: „Určite je ťažšie než ostatné.“ 

   Sofia 5.C: „ Je v pohode. Myslela som si, že je ťažký.“ 

  Viktória 5.C: „ Páči sa mi, lebo nemusím chodiť do družiny.“ 

 

 

• Stále máš tých istých spolužiakov?  

    Laura 5.C: „Niektorí odišli a prišli aj noví.“ 

    Sofia 5.C: „ Prišli k nám aj noví spolužiaci.“ 

    Viktória 5.C: „ Mám tých istých.“ 

 

 

•  Otázka pre pani učiteľku :     Páčia sa vám vaši žiaci ?             

„Áno , mám ich rada, sú veľmi šikovní a vždy nápomocní.“ 

 

Otázky pripravila:    Liana Muka, 4.B  
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NÁVŠTEVA U BABKY 

Cez letné prázdniny 2018 sme sa rozhodli, že navštívime babku. Býva na dedine, 

v obci Višňové.Veľmi sme sa na babku tešili, no tešili sme sa aj na niečo iné.A boli 

to mačiatka. Predtým boli také malé a teraz sú skoro ako veľké mačky 

a kocúry.Užili sme si to. 

Alica Sinčáková 3.A 

 

 



 
 

 

Spomienky na prázdniny 

 

Keď skončila škola, hneď na druhý deň som išla na dovolenku do 

Bulharska. Bola som tam sedem dní. Bolo tam super. Našli sme tam 

opusteného psíka. Nosili sme mu každý deň jedlo a niekedy som za 

ním chodila aj sama. Ten psík bol úplne vychudnutý a chorý.  Keď 

sme išli domov, tak som za ním plakala. Je mi za ním stále smutno. 

Potom som bola doma polovicu mesiaca a chodila som von 

s kamoškami. V strede augusta som bola v Banskej Bystrici 

a v Chorvátsku. Bolo tam super. V Banskej Bystrici sme boli tri dni na 

svadbe a potom štyri dni v Chorvátsku. 

Hneď, keď som sa vrátila, som išla do Turecka, kde som bola sedem 

dní. Po návrate sme už išli do školy. 

       Vanessa Havlíková 6.B   

 

 

 

 

      



 
 

Štúrovo 
Bolo tu veľmi pekne. 

Boli sme v Aquaparku Vadaš. 

Išli sme aj vláčikom k Bazilike do Ostrihomu. 

Každý večer sme išli na prechádzku ku jazeru. 

Raz sme išli na motokáry. 

Boli sme aj na diskotéke.  

 

LILI MUKA 4.B 

 

      



 
 

Spomienky na prázdniny 

cuba       

El patriarca  

CUBA 
Bola som na Cube.  Bolo tam veľmi teplo. A to preto, lebo tam bola 100 % vlhkosť  .  

Mali sme  pocit ,že je asi 40 stupňov . More bolo teplé ako vo vani . V noci bolo až 

29 stupňov .  Strávili  sme  2 krásne  týždne relaxu .  Dúfam, že ste si aj vy užili 

prázdniny. 

Niki  Peterajová . 4.B. 

 

Spomienky na leto 2018     

Moje prázdniny boli celkom zaujímavé. Bola som v dvoch letných táboroch. Na prvý tábor som 

nastúpila hneď v prvý deň prázdnin. Druhý  - konský, bol v polovici leta. Veľmi vám ho 

odporúčam.  Bola aj oslava aj party, dokonca aj prespávačka mega!  

Boli to prázdniny, aké si predstavuje každé dievča v mojom veku a s mojími záujmami. 

      Karin Kvasnicová 6.B  

 



 
 

CHORVÁTSKO -  OSTROV   PAG 

IŠLI SME PO TOMTO MOSTE. 

TEN MOST VEDIE DO MESTA. 

V NOCI SVIETI. 

MÁME TAM DOBRÚ REŠTAURÁCIU. 

 MAJÚ VÝBORNÚ PIZZU. 

  

JE TAM SUPER .Už SME TU DRUHÝ- KRÁT. 

 

 

EMA  KLEMENTOVÁ 4.B 

 



 
 

 

KRABY NA HAUSBOTE 

Na našom hausbóte sme lovili mušle. Zrazu sme pod vodou videli kraba. 

Potom sme ho vylovili z vody von , zavesili na gumičku, hojdali ho a chytali. 

Vtom môjho brata zacvakol. Brat strašne kričal, lebo ho to bolelo a tiekla mu krv. 

Nakoniec sme kraba dali do vody.  

 

Džanet 3.B 

 

 

 

BÚRAČKA V TATRÁCH 

Pán Stolík 3.A 

V lete v Tatrách sa stala búračka. Stalo sa to v malom mestečku. Boli sme tam na dovolenke. 

Zrazili sa dve autá. Stalo sa to preto, že druhé auto nezastavilo. 

Ja som sa tam išiel pozrieť. Videl som aj policajtov. Ešte sa opýtali , že ako sa to celé stalo .Šofér povedal, že 

nestihol zabrzdiť.  Potom prišli záchranári. Pýtali sa ,kto sa zranil. Potom prišla odťahovka a obe autá odtiahli. 

Mali by si tí šoféri dávať pozor.  Tak sa skončil jeden náš deň. Už som chcel byť doma. 

 

 

 

  



 
 

FIALOVÝ KRAB 

Anton 3.C 

V trojmetrovej hĺbke sa nachádza fialový krab. Výnimočný je tým, že je fialovej farby. 

Udialo sa to v Taliansku nad ránom keď sme išli na prechádzku. Bol tam. Líšil sa od iných krabov. 

Mal väčšie klepetá a modré fľaky. 

Zaujímavy je aj preto, že za deň zje toľko koľko váži.  

Má osem nôh. 

Nájdeme ho v slanej vode. Pri ostrovoch je ich najviac. 

Už ste niečo podobné videli? 

 

 

 



 
 

       

  

    Jeseň 

Slniečko už menej hreje, 
šibal vetrík sa len smeje, 

pohvizduje po chotári 
po oblohe ženie chmáry. 
Pozhadzoval všetky listy, 

strom bez listov je už čistý. 
Striasol na zem aj gaštany, 
ležia v tráve, vedľa brány. 

Zbadal ich tam malý Stano 
keď šiel s mamou tade ráno, 

má ich teraz plné vrecká, 
spraví niečo pre otecka. 
Nôžky, bruško a hlavička, 

pomôže mu s tým mamička. 

 

Jakub Jahoda 



 
 

 

Báseň o jeseni 

 

Jeseň naša bohatá je, 

všetky farby hmýria von. 

Každé ráno posiata je, 

 veľkou rosou  studenou. 

 

 

 

 

 

Prichystať sa do školy, 

nezabudnúť úlohy, 

zbaliť si aj radosť veľkú, 

že uvidím pani učiteľku. 

                                                                               Liana Muka  4.B                         

  



 
 

Galéria našich prác
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