KLUBKO A KLUBINKA
Ahoj, deti!
Tento školský rok bol celkom iný ako tie pred ním. Spôsobil
to COVID-19. Do školy sme chodili aj nechodili,

dodržiavali sme bezpečnostné opatrenia, ktoré nás
obmedzovali najmä v stretávaní sa s kamarátmi.
Zaspomíname si na podujatia, ktorými sme si spestrili
jeseň a jar. Pred nami sú letné prázdniny, užite si ich
v dobrej pohode so svojimi priateľmi a rodinou, nech
sú plné nových zážitkov.
Váš Klubko a Klubinka

Časopis pre deti školského klubu detí
ZŠ MÁRIE RÁZUSOVEJ - MARTÁKOVEJ
Ročník: devätnásty
číslo: 1
šk. rok: 2020/2021
1

Jeseň v SMOPaJi
S družinou sme išli na výstavu húb. Videli sme jedlé, nejedlé,
jedovaté a chránené. Boli tam rôzne huby – dubáky, bedle
a iné. Pozerali sme ich pod mikroskopom. Bolo tam super. Do
školy sme sa vrátili s veľkým zážitkom.
Tadeáš Šichta, 4. A

Boli sme na výstave húb 25. 9. 2020. Ovoniavali sme hríby.
Naučili sme sa nové názvy húb. Boli tam aj muchotrávky,
kuriatka a nejedlé huby. pozerali sme do mikroskopu. Veľmi
sa nám tam páčilo. Bolo to krásne.
Nella Čeryová, Sofia Husarčíková, 2. A

Bola som na výstave húb. Voňali sme huby. Najviac smrdela
huba, čo vyzerala ako chobotnica. Niektoré huby zas voňali.
Rebeka Miková, 2.A
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Jesenná olympiáda
Bola to zábava. Skončili sme na druhom mieste. Súťažili sme
s hokejkou a loptou. Zabavili sme sa a dostali sme cukríky
a medaile. Bolo tam super.
Jasna Mikušová, Evka Smrečanová, 2.A
Bolo to 24.9. V prvej disciplíne sme boli prví. V druhej sme
boli druhí. No a v tretej disciplíne sme boli tretí. Finále bolo
medzi C a B triedou. Kto vyhral si presne nepamätám. My
sme skončili poslední.
Matúš Klimo, 4.A

Stretli sme sa na školskom dvore. Bola tam 4.B, 4.C a my 4.A
trieda. Hádzali sme loptičkami do vedra. Nosili sme vajíčko
na lyžici. Od
pani vychovávateľky sme dostali cukrík
a medailu.
Sofia Palenčárová, 4.A
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Apríl – mesiac lesov
Lesy mám rada. Je tam veľa stromov. Rada zbieram huby.
Chcela by som vidieť medveďa. Videla som iba jeho stopy.
Bála som sa. Chcela by som vidieť aj diviaka. Lesy treba
chrániť.
Dominika Štrkolcová, 2.C
Nechceme mať neporiadok,
chceme pomôcť planéte,
nebudeme rozhadzovať
žiaden odpad vo svete.

Tam je kúsok tyčinky,
čo nezjedla Katka,
tu z vajíčka škrupinky
z večere pre tatka.

Dobre ja viem kam ich dám,
je to hnedá nádoba,
upratané hneď tu mám,
zavládla nám čistota.

Deti z 2. oddelenia

Dnes kričí celá Zem,
tak tomu rozumiem.
Ten krik je akýsi zúfalý, smutný a nešťastný.
Kde sme sa to dostali?
Viktória Koreňová, Liliana Pethöová, Raisa Marečková, 3.B
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Kamarátstvo
Moji najlepší kamaráti sú Maťko Ludvigh a Max Čerstvík. Sú veľmi
dobrí. Máme partiu. Maťko je ochutnávač, ochutnáva obedy. Max je
šéf, ale moc nešéfuje. Ja, Peťko som zástupca, zastupujem Maxa. A
potom je v našej partii ešte môj brat. Volá sa Maťo. Je poradca.
Všetci sa máme radi.
Peter Huraj, 2.C

Moje najlepšie kamarátky sú Jasna, Monika, Ema a Klaudia. Mám ich
rada preto, lebo sa so mnou vždy hrajú. Jasna je moja kamarátka od
škôlky. Nechodí do tej istej triedy ako ja. Emu, Moniku a Klaudiu som
stretla až v škole. Sú moje spolužiačky. Klaudia vie jazdiť na koni,
Monika má škrečka Xeriho. Jasna má otca klauna. S Emou sa hrávam
v školskej družine.
Aneta Vančová, 2.C
S Ninkou sme sa spoznali v 1. ročníku. Ninka býva v Ploštíne. Páči sa
mi preto, lebo je stále usmiata. Má sedem rokov. Veľmi jej závidím
jej krásne kučery. Keď ráno prídem do školy, hneď ma vystíska. z jej
pekných očí ide šťastie a láska. S Ninkou nikdy nie je nuda. Má doma
škrečka menom Guľka a veľa o ňom rozpráva. Som rada, že som si
našla takú kamarátku.
Anna Garabášová, 2.C
Moja najobľúbenejšia kamarátka
je Dominika. Mám ju rada.
Zoznámili sme sa v škôlke. Ihneď
sme sa skamarátili. Rady sa spolu
hráme. V škole sme spolužiačky.
Chodíme do 2.C. Triedu máme na
prízemí. Dominika je pekné a milé
dievčatko. Ostaneme na vždy
kamarátkami.
Timea Zelinová, 2.C
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Moja mama
Svoju mamu veľmi ľúbim,
všetko to ona dobre vie.
Poslušnosť jej rada sľúbim,
mama sa za to na mňa
usmeje.
Krásna je sťa ružička,
dám jej božtek na líčka.
Na deň matiek jej kvietok
prinesiem
a svojou veľkou láskou ju
zahrniem.
1. oddelenie
1.

1. chytá myši
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2. dopravný prostriedok
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3. obydlie
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4. sluchový orgán
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5. sedíme na nej
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6. premietajú sa tam filmy
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7. má to parohy
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8. dáva sa na to jedlo
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9. orgán zraku
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10. párty inak
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Moja mamička je tá najlepšia na svete. Mám ju veľmi rada. Je na mňa
vždy dobrá ako ocko. Mám veľmi rada svojich rodičov. Sú to super
RODIČIA!
Eva Smrečanová, 2.A
Má veľmi dlhé vlasy a zelené oči. Je veľmi dobrá. Rada sa usmieva.
Rada behá a cvičí. Má 38 rokov. Má dobré srdce.
Sofia Husarčíková, 2.A

Moja mama je skvelá. Keď mi je smutno, tak sa ma snaží rozosmiať.
Upratuje, žehlí a keď mi niečo nejde, tak sa ma to snaží naučiť. Keď
sa mi niečo páči a veľmi by som si to prosila, tak mi to kúpi. A stará
sa o mňa.
Alžbeta Čechová, 2.A
Je pekná. Má čierne vlasy a hnedé oči. Upratuje, umýva podlahu a
okná, vysáva a stará sa o psa. Pomáham jej upratovať. Moja mam sa
volá Lucka.
Patrik Jančuška, 2.A
Moja mama je veľmi, veľmi dobrá. Vždy ma poľutuje, keď spadnem.
Keď niečo neviem, vždy mi pomôže. vždy si na mňa nájde čas. Mám ju
veľmi rada.
Jasna Mikušová,2.A
Mama sa o mňa skvele stará. Je dobrá. Rada varí. Keď niečo neviem
tak mi pomôže. Rada oddychuje a rada sa s nami hrá.
Matúš Jančuška, 2.A

Ako vyzerá: Má žlto hnedé vlasy. Vlastne má hnedú farbu vlasov, ale
farbí si ich. Ako jej pomáham: Vykladám umývačku, triedim prádlo
a pomáham v záhrade. Čo rada robí: Chodí do lesa.
Ema Vargová, 2.A
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Školský klub mi radi máme,
každý deň sa tu hrávame.
Maľujeme, tvoríme
a na dvore šantíme.
Nové hračky, kocky, farbičky,
uložíme do poličky.
Na ďalší deň vyberáme,
že sa spolu zas pohráme.
1. oddelenie
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