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Ahoj, deti!
Druhý polrok uplynul veľmi rýchlo. Od 16. marca až do
31. mája 2020 sme sa nestretli. Spôsobil to COVID-19
a bezpečnostné opatrenia, ktoré nasledovali. Ostali sme

doma a naučili sme sa nosiť rúška. Vy ste sa naučili
viac samostatnosti a rodičia Vám pomáhali učiť sa.
V tomto časopise sa vrátime k spoločným aktivitám,
ktoré sme stihli vo februári a marci.
Pred nami je leto, ktoré bude iné ako tie pred tým,
užite si ho plným priehrštím zážitkov a dobrej pohody
so svojimi kamarátmi a rodinou.
Váš Klubko a Klubinka
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Karneval
Ráno som vstávala skôr ako som
zvyknutá
aby som sa stihla
učesať
a prichystať
na
tohtoročný karneval. Ponáhľala
som sa do školy. V triede sa
ešte
len
niektoré
deti
prezliekali, niektoré prišli do
triedy už v maskách. Napríklad
ja. Bola som motýľ. Čakali sme
pokiaľ
sa
ostatné
deti
prezliekli. Potom sme išli do
telocvične.
Telocvičňa
bola
vyzdobená. Mali sme prehliadku
masiek a súťaže.
Olívia Olexíková, 3.C

Na karnevale bolo super. Mali sme súťaže. Bola veľká sranda.
Tancovali sme, hrali sme sa o obdivovali masky. Proste bol to
najlepší karneval na svete!!!
Lucia Záborská, 3.B

Sedel som na lavičke a veľmi som sa nudil. Bolo to hrozné,
lebo som mal vykĺbené rameno. Musel som sa iba pozerať ako
sme boli poslední.
Richard Gejdoš, 3.B
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Karneval je výnimočný deň, v ktorom sú súťaže, tancujete
a vyhrávate súťaže. Ja som celú noc nespala a veľmi som sa
tešila na karneval. Na karnevale bolo úžasne. Tancovali sme,
pili sme čaj a.....Boli tam pekné masky. Ja som bola Popoluška
a pani vychovávateľka vyzerala hrozne. Toto bol naj karneval
v živote.
Nellka Šimčíková, 3. C

Na karnevale bolo super. Mali sme super súťaže. Skončili
sme tretí. Celý karneval bol výborný. Bola som ježibaba.
Zuzana Poljaková, 3.B

V piatok sme mali karneval. Doma som sa prezliekol do masky
a išiel som do školy. Z triedy sme išli do telocvične. Mali sme
tam súťaže a pitie. A aj sme tam tancovali. Potom sme išli do
triedy.
Marcus Bobuľa, 3.C

14. februára sa konal karneval. Tento rok som bola mačka.
Moc sa mi tam páčilo. Súťažili sme v slalome s lyžičkou.
Barbora Mravcová, 3.B
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Jarné prázdniny
V sobotu som bol na šachovom turnaji. Darilo sa mi dobre.
V nedeľu sme oslavovali Lenkine narodeniny. Je to moja
sesternica. Oslava bola zábavná. Od pondelka do nedele sme
boli na dovolenke vo Vysokých Tatrách. Chodili sme do
welnesu. Aj sme sa lyžovali. Boli sme na Hrebienku. Na
sánkach sme zišli úplne dolu. Bol to super zážitok. Teším sa
na ďalšie prázdniny.
Aurel Pápay, 3.C

S maminou som sa bol kúpať v Bešeňovej. Potom sme išli ku
starkej. Prišli aj sesternice. Spolu smeišli do kina. V nedeľu
sme išli do kostola, potom sme išl ku kamarátovi. hrali sme sa
schovávačky. V pondelok som sa tešil, že nie je škola.
Marcus Bobuľa, 3.C
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Výstava o hmyze
Páčilo sa mi, že sme pozerali film ohmyze. Páčilo sa mi, že
sme si mohli pozrieť hmyz pod mikroskopom. Ja som si
pozrel svoju ruku a chrobáka.
Tomáš Holan, 2.B

Pod mikroskopom som videl stonožku. Zľakol som sa veľkého
roháča. Dozvedel som sa, že pakobylka sa vie schovať na
konár. Ujo nám ukázal, že k hmyzu nepatrí pavúk a slimák.
Šimon Marhefka, 2.B
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Moje zážitky s koronou
Ja, Elka, chcem povedať, že cez koronu mi bolo veľmi
smutno, pretože sme nemohli ísť do školy. A na toto som sa
už aj trošku hnevala a nudila som sa kvôli tomu. Doma sme
všeličo vyrábali a robili domáce úlohy.
Ela Repčeková, 1.B

My sme boli u Terezky. Potajomky sme si stiahli hru. Chýbala
nám škola . Tak potom sme sa hrali na školu.
Radka Čupková, 1.B

Musí to mať každý na tvári. Čo je to?
Je to červené a bojí sa toho každý? Čo je to?
Milan Zaťko, 1.B
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