
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Divínček č. 1 2018/2019 

 

Moje prázdniny 

(Rozprávanie) 

 

oje prázdniny boli úžasné. Síce som necestovala do 

iných krajín, ale aj na Slovensku sa toho dá veľa zažiť.  

Zo začiatku som sa stretávala s mojimi 

kamarátkami. Bolo veľa srandy. Mali sme aj rôzne rodinné výlety  do 

parkov, múzeí, kúpalísk a ďalších zaujímavých miest. Tieto prázdniny 

boli pre mňa neobyčajné. Boli naozaj rôznorodé. Striedali sa krásne 

a smutné momenty.  Medzi krásne patrí napríklad výlet na chatu. Bola 

tam veľká zábava a pokoj. Aj keď 

tam nebol internet, naozaj som si to 

užila. Taktiež som chodila venčiť psa, 

išla som na festival a chodili sme na 

kúpaliská. Ku koncu som sa už aj 

tešila do školy za kamarátmi. 

Tieto prázdniny som si užila 

a verím, že si užijem aj tie budúce. 

 

Barborka Strečková, 6. A 
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Zážitok z prázdnin 

 

ak zážitok? Čo si vybrať? Návštevy aquaparkov, chodenie 

na hríby, noci s bratom v našom záhradnom domčeku, časť 

prázdnin s bratrancom a sesternicou, rodinné stretnutie pri 

prameni Ipľa. A plno iných zážitkov. Už viem! Vyrozprávam 

poľovnícky príbeh. 

S ockom a bratom veľmi radi chodíme pozorovať zver. Mamina sa 

na ocka hnevá, keď nás v júli budí ráno o pol štvrtej aj trikrát za 

týždeň. Nás to však veľmi bavilo. Videli sme veľa jelenej, srnčej, 

danielej a diviačej zveri. Obdivovali sme zajace i bažanty. Ocko mal 

povolenku na lov srnca. Jedno letné ráno sme na Budinej čakali na 

vyhliadnutého srnca, ktorý bol vychudnutý a mal slabé, výradové 

parôžky. Keď vychádzalo sponad Jasenia slnko, vyšiel na lúku, 

nazývanú Zvolenská, známy srnec. Bol to nádherný pohľad ako 

z rozprávky. Pozerali sme sa ďalekohľadom a obdivovali ho. Povedal 

som ockovi: „Nechajme ho žiť!“ Ocko zavesil pušku na plece a potichu 

sme sa vrátili k autu. Prišli sme domov bez úlovku, ale veľmi spokojní. 

Tohto srnca sme videli ešte niekoľkokrát. Verím, že na budúci rok 

ho na potulkách stretneme zas. 

 

Matej Drugda, 6. A 
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Môj zážitok z prázdnin 

(Rozprávanie) 

 

ráve sme dorazili na letisko v Budapešti. Leteli sme spolu 

s mojou kamarátkou Terezkou a jej rodičmi. Chvíľu sme 

čakali na letisku a až potom sme prešli všetkými 

kontrolami. A konečne sme boli v lietadle. Bol to môj prvý let. 

Pomaly sme začali vzlietať. S mojou sestrou a rodičmi sme si to 

veľmi užívali, pomaly bolo lietadlo vyššie a vyššie. Výhľad bol 

neopísateľný. Pristáli sme  v Taliansku, v Pise. Požičali sme si auto 

a šli sme na jednu noc sa ubytovať. A konečne bol čas na Šikmú vežu. 

Poobzerali sme si ju aj s inými budovami, ktoré tam boli. Ráno sme si 

zbalili veci a chystali sme sa navštíviť mestečko Lucca. Stadiaľ sme šli 

už na naše trvalé ubytovanie, v malej dedinke Chiecinela. Bola to vila 

s veľkým bazénom, volala sa Denuta Santa Chiara. Potom prišla 

mamina kamarátka s rodinou. Spoločne sme navštívili aj iné mestá : 

Florenciu, San Gimináno, San Mimiato, Palaia. Samozrejme, chodili 

sme aj k moru.  

Mala som pekné prázdniny. Ale môj najkrajší zážitok bol práve 

tento -  z Talianska. 

Adelka Mániková, 6. A 
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Prázdniny v Prahe 

 

ez prázdniny som 

bol v Prahe. Je to 

metropola, hlavné 

mesto Českej republiky. Bol som 

tam s maminou navštíviť moju 

sestru, ktorá tam pracuje. 

 Cestovali sme tam slovenským rýchlikom „Sitno“ 

a medzinárodným rýchlikom „Metropolitan“. Tak veľkú železničnú 

stanicu som ešte nevidel. Prešli sme mnohé veľké historické pamiatky, 

napríklad Hradčany, Chrám svätého Víta, Vyšehrad, Orloj, Karlov 

most, Václavák, ale aj moderné napríklad 800 kg lezúce bábätká, 

tancujúce domy  a otáčajúcu sa striebornú, 11 metrov vysokú Kafkovu 

hlavu. Jesť a piť sme boli vo Výtopni, kde nás obsluhovali vláčiky, ktoré 

nám priviezli nápoje, ďalej v mačacej kaviarni, kde nám spoločnosť zase 

robilo deväť veľkých mačiek. Navštívil som aj neviditeľnú výstavu, kde 

sme mohli zažiť svet nevidomých. 

 Aj keď sme chodili od rána do noci, zažili sme toho veľmi málo. 

Ešte sa tam určite vrátim. 

 

Daniel Golian, 6. A  
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  Jeseň 

Jeseň je ročné obdobie, 

kto ho pozná, ten to vie. 

Listy sa sfarbia nahnedo, 

vtáci opustia svoje hniezdo. 

 

S jeseňou škola príde. 

Slniečko spoza mrakov vyjde. 

Ľudia do hory chodia, 

do košíka pár hríbov hodia. 

 

Stromy sú plné jabĺk, 

na niektorých je aj pavúk, 

ktorý si tká sieť, 

aby mohol v pokoji niekde posiedieť. 

 

Julka Štupáková, 5. A 
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SVIATOK VŠETKÝCH SVÄTÝCH 

 

V jesennom období býva sviatok nazývaný Halloween. Tento 

sviatok je typický hlavne pre Američanov. Zatiaľ čo na Slovensku si 

uctievame Sviatok všetkých svätých.  

Tento sviatok  je veľmi smutný. Všetci ľudia chodia na cintoríny, 

dávajú sviečky, kvety a všetko možné. Ja si myslím, že je dobré, že 

ľudia tento sviatok vymysleli, lebo je to pamiatka ľudí, ktorých sme 

mali radi . Zatiaľ čo na Halloweene sa ľudia prezliekajú do rôznych 

strašidelných masiek. Pre mňa je toto „peckový“ sviatok. 

Samko Suja, 5. A 

 

Halloween 

 

Halloween je pekná sranda, 

vie to aj naša triedna banda. 

Helloween sa s nami hráva. 

To bude noc neslýchaná. 

Všetky deti sa radujú.  

Na skrývačku sa hrávajú. 

Betka Bradová, 5. A 
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Halloween 

 

Halloween je pecka, 

kričia všetky decká. 

Je tam veľká zábava, 

strašenie je paráda. 

 

Celý deň je strašenie. 

Deti kričia: „Ešte nie!“ 

Keď sa to už začne,                             Strašidlá 

deti recitujú básne 

a všetko bude krásne.    Deti, tešte sa! 

Andrej Dorka, 6. B     Veseľte sa! 

        Pripravte sa 

Ponáhľajte sa do lesa! 

 

Strašidlá vás čakajú, 

                                   pred dverami vyzváňajú. 

                                   Otvorte im zvesela, 

nech je táto noc veselá.              Simonka Žilková, 7. A 
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Strašidelná noc 

 

Detské očká, iskra v nich, 

zábava sa blíži. 

Masky, farby, klobúky, 

chystáme si pokriky. 

 

Zahoreli dlhé sviece, 

sladkostí mám plné vrece, 

Halloween sa priblížil, 

tekvicu som vykúzlil – 

strašidelnú, rozprávkovú, 

nech mám radosť stále novú. 

Terezka Šimove, 7. A 
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Halloween 

 

Strašidlá, kostýmy, obleky, 

tento sviatok je tu naveky, 

vyrezávame tekviciam tváre, 

aj strašidelná sa tu nájde. 

 

Všetci sa tešia na tú noc, 

keď budú kričať o pomoc. 

Vymýšľajú, ako budú strašiť, 

ako malé deti budú plašiť. 

 

Každý sa teší na tento sviatok, 

veď nebýva každý piatok. 

Avšak nájdu sa aj takí, 

ktorých Halloween neuchvátil. 

 

Jarka Paučová, 7. B 
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Tekvica 

 

Na záhrade veliká vyrástla nám tekvica. 

Čo s ňou teraz spraviť máme? 

Strašiaka z nej vystrúhame. 

V každom okne zrazu žiari strašidielko rozkošné. 

Detské očká z toho žiaria ako iskry maličké. 

Keď si masky vyzdobíme, do kaštieľa pôjdeme 

a tam potom deti strašiť budeme. 

Keď sa večer ku koncu schýli, domov všetci pôjdeme 

a o rok si to znovu všetci s radosťou zopakujeme. 

Vikinka Malčeková, 7. B 
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Halloween v Divíne 

 

Jeseň tá má krásne čaro, 

ktoré celý Divín 

počarbalo.  

 

Pastelkami rôznych farieb, 

tisícky farebných malieb. 

 

Halloween sa nám už blíži, 

strašidlo ti cestu skríži. 

 

V kaštieli tam budú strašiť, 

Divín celý budú strážiť. 

 

Tak sa pridaj k strašidlám, 

ak už nemáš iný plán. 

 

Tomáš Farkaš, 7. B 
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Mama 

Vždy pohladí ma, 

má ma rada. 

Nevadí ma, 

vždy mi radu dá. 

 

V maminom náručí 

cítim sa bezpečne 

a ním mi zaručí, 

že má ma rada nekonečne. 

Barborka Strečková, 6. A 

Láska k prírode a zvieratám 

Príroda nás môže očariť mnohými javmi. Jej krásu a moc 

obdivujem každý deň. Milujem zvieratá. Každé ročné obdobie má svoje 

čaro:   Jar – celý les sa prebúdza po tuhej zime. Stromy pučia, všetko je 

zelené, rodia sa mláďatká. Po jari nasleduje leto. Je teplo. Svieti 

slniečko. Jeseň je tiež krásne obdobie. Stromy sa zahaľujú do teplých 

odtieňov, fúka vietor a veľa prší. Zima je čas snehu a chladu. Keď 

poriadne nasneží, tak sa sánkujeme, lyžujeme, snowbordujeme. V zime 

je jeden z najkrajších sviatkov – Vianoce. 

Každé z ročných období nám prináša niečo príjemné 

a nezabudnuteľné.                                               Adelka Mániková, 6. A 
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Jesenná prechádzka 

 

 mojím psom Leom sme sa raz vybrali na prechádzku do 

lesa. Padali listy, šumel studený lesný potôčik a občas sa 

šuchla veverička popod krík.  

Môj psík bol pustený bez vôdzky a behal po lese neďaleko mňa. 

Skákal okolo kríkov a snažil sa chytať myšky. Občas sa pokrútil okolo 

stromu za veveričkou. Štekal, vrčal, hrabal a dobiedzal do veveričky. 

Keď sa mu korisť nepodarilo chytiť, zakňučal 

a pokračoval ďalej. Ako sme sa prechádzali 

po lese, v kroví niečo zašuchotalo. Leo hneď 

pribehol a skontroloval, čo sa deje. Pomyslela 

som si: „Je to iba ďalší hlodavec.“ Čakala 

som. Opäť prišiel ku kríku. Odskočil a štekol. 

Z kríka sa ozvalo jedno hlasné : „Kroch.“ Bol 

to diviak. Zakričala som: „Leo, poď sem!“ 

Leo ma ignoroval. Doskakoval a štekal. 

Rýchlo som pribehla. Lea pripla na vôdzku a utekala ďalej. Zastali sme 

pri potôčiku. Leo sa napil studenej vody a pokračovali sme cestou 

domov.  

Keď som prišla domov, Lea som odmenila za to, aký bol statočný 

a snažil sa diviaka zahnať. Dostal obľúbenú piškótu a od únavy zaspal 

v pelíšku. 

Lenka Kleniarová, 6. B 
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Jeseň 

eď po roku začne zo stromov znovu opadávať lístie 

a vetvy stromov pospájajú pavučinky babieho leta, 

nastane čas dlhých prechádzok prírodou. Vo vzduchu 

začneme cítiť vôňu dozretých plodov, všelijakých húb. Koruny stromov 

sa postupne začnú sfarbovať. Zvieratká v lesoch sa postupne začínajú 

pripravovať na dlhý zimný spánok a niektoré vtáčiky odlietajú do 

teplých krajín, aby počas zimy prežili. Voda v riekach a priehradách sa 

začína pomaly ochladzovať. Keď už stromy ostanú bez listov, zvieratká 

budú pripravené na zimný spánok a všetko bude tak, ako má byť. Môže 

konečne nastať zima a krajinu zakryje čerstvo napadnutá biela 

prikrývka. 

Ema Votýpková, 8. A  

eseň je pekný čas. Príroda sa pomaly ukladá do zimného 

spánku. Drevo je už uložené v drevárňach. Za chvíľu príde 

zima. 

 Ovce sa prestávajú púšťať na pašu a ľudia kúria, aby im nebola 

zima. Susedia z chát odchádzajú, lesy menia farby zo zelenej na žltú 

a oranžovú. V školách sa konajú halloweenske párty, vyrezávajú sa 

tekvice a v Amerike chodia deti prezlečené za rozprávkové bytosti po 

celej dedine, meste. V Rusku si ľudia vyťahujú už teplé vetrovky alebo 

kožuchy. My na Slovensku si spomíname na všetkých, ktorí nás už 

opustili. Zapaľujeme im sviečky a kladieme kytice na ich hroby. 

 Jeseň je moje najobľúbenejšie obdobie, lebo nie je teplo, ani zima. 

Nemusím ešte nosiť také hrubé vetrovky, ale len tenšie mikiny. 

Danko Golian, 6. A 
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Farebná jeseň 

Jeseň prekrásna je. 

Farby skutočné skrýva 

v sebe. 

Kto by sa netešil jej 

kráse? 

Kto nepozná zákutie 

živých farieb? 

 

Kráčam cestou listovou, 

vystlaná je farebným lístím. 

Vo vzduchu cítiť chladný vánok, 

chce sa dotknúť každého z nás. 

 

Pomaly lístie padá 

a započúvam sa do jesenných tónov. 

Vďaka ti Bože za farebnú jeseň! 

Vďaka ti za krásu vôkol nás! 

 

Majo Haško, 8. A 
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Jeseň 

ám rád farby a čaro jesene. Asi preto, lebo práve 

v tomto ročnom období najviac chodím do lesa. Či už 

sám na gaštany, hríby, ale aj s ockom na jeleniu ruju. 

 Doma nám hovoria, že sme „blázni“. Ale, nech si hovoria! Vidieť 

ručiaceho jeleňa je pre mňa to najkrajšie divadlo. Túto jeseň sme chodili 

trochu menej. Ale jelene som aspoň počúval. Najkrajší koncert znel 

z Harajok.  

Veľmi rád pozorujem prekrásne sfarbenie jesenného lesa. Zelenú 

farbu nahrádza žltá, červená, hnedá a mnoho ďalších. Jeseň proste 

milujem! 

Maťko Drugda, 6. A 
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Jesenný les 

Krásny les je v jeseni, 

i keď nie je zelený. 

Zlatom svietia javory. 

Buk červenou zahorí. 

Brezu sprášia dukáty, 

les je veľmi bohatý. 

A v tom stofarebnom 

zlaté borovice rozpoznáte 

i zelené jedličky trčia ako 

rozmaríny 

 z velikánskej kytičky. 

Samko Šimo, 8. A 

 

 

 

 

 

 

 


