
 

 
   



 HUMANIZÁCIA VYUČOVANIA, ŠKOLA – DIELŇA ĽUDSKOSTI 

 
 

   Školstvo už od svojho vzniku veľmi citlivo odrážalo nielen spoločenské a politické zmeny 

v škole, ale reagovalo aj na perspektívy rozvoja celého ľudstva. 

    Hnutie za humanizáciu našich škôl má svoje korene v reformných pedagogických smeroch, 

ktoré sa na našom území rozvíjali v 20. -30. rokoch 20. storočia. 

    Otázky humanizácie či ľudskosti školy a výchovno – vzdelávacieho procesu sú dnes 

mimoriadne aktuálne. 

     V čom teda spočíva premena školy? 

Základnou požiadavkou je nové ponímanie a nové definovanie medzi učiteľom a žiakmi. Aj 

vytváranie optimálnej klímy v triede vedie k tomu, že výchovnovzdelávací proces má 

humánny charakter. Ide tu o vytváranie príjemného pracovného prostredia, o vzájomnú úctu 

medzi učiteľom a žiakmi a aj žiakmi navzájom. Na rozdiel od tzv. tradičného vyučovania, 

v ktorom je viac aktívny učiteľ, vytvárajú sa podmienky na podporovanie činnosti žiakov. 

Učiteľ vytvára priestor pre ich samostatnú prácu, pre nápaditosť, podporuje vzájomnú 

komunikáciu. 

     Humánnosť spočíva predovšetkým v zbavení žiakov strachu z chýb a omylov, v analýze 

a hľadaní ciest odstraňovania chýb a vyhýbania sa im. Je potrebné uplatňovať tvorivé metódy 

učenia sa žiakov, viesť ich k aplikácii vedomostí na nové, zmenené podmienky, a tak rozvíjať 

kognitívnu oblasť. Humanistický prístup sa orientuje na zaujímavosť vyučovania pre žiakov, 

na jeho výchovné hodnoty a na zážitkovú sféru žiaka. V praxi to znamená napr. hovoriť so 

žiakmi o tom, ako sa im pracuje, ako ich učivo zaujíma, čo im spôsobuje pri učení problémy, 

ako možno učivo využiť v iných predmetoch alebo v živote. Ide tu o vytváranie prirodzeného 

priestoru pre žiaka. K stratégii humanizácie školy patrí rozvíjanie hodnotiaceho myslenia. 

      Hodnotiace myslenie má byť zamerané na viaceré oblasti – racionálnu – logickú, 

emocionálnu a etickú. Inak povedané, učiteľ v tomto ponímaní nevystupuje ako jediná 

autorita, ktorá len hodnotí, ale predovšetkým vede žiaka k sebahodnoteniu. 

      Ďalej uvádzam štýl práce, ktorý je typický pre učiteľa humanistu: 

1. toleruje 

2. podporuje 

3. vyžaduje 

4. očakáva a tvorí podmienky 

5. odmieta 

       Nebolo by však celkom správne humanizáciu školy vidieť len v jej procesuálnej činnosti. 

Tej predchádza napr. formulácia o východiskách a cieľoch školy. V roku 2000 bol 

publikovaný „Návrh koncepcie rozvoja výchovy a vzdelávania v SR“ – projekt Milénium, 

v ktorom autori akcentujú základné zmeny výchovy a vzdelávania v súlade s tvorivo – 

humanistickou pedagogikou. Ústrednou myšlienkou celého dokumentu je práve humanizácia 

školy. 

        Teda humánna škola je taká, v ktorej sa žiaci cítia dobre, nemajú pocit ohrozenia, učia sa 

z vlastnej vôle a vlastným pričinením, každý žiak má optimálne podmienky pre svoj rozvoj. 

Pedagogickí zamestnanci našej školy si uvedomujú potrebu zmien výchovy a vzdelávania 

žiakov a majú záujem a snahu o skutočnú humánnu výchovno – vzdelávaciu prácu. 

                                                                                                            

                                                                                             Mgr. Viera Džundová 

 

 

 

 
 



          Čarovné spomienky na prázdniny 

 
 

 Tak a už to máme za sebou. Prázdniny zabalím do vreca a hodím 

do skrine s názvom Spomienky. Stojím na prahu a vstupujem do dverí 

s názvom Školský rok. Veľmi sa mi nechce a tak sa vrátim späť, 

otvorím skriňu a vyberiem vrece, ešte raz ho otvorím a nazriem doň.  

Zrazu ma vtiahne niečo dovnútra. Kričím, plávam vo víre spomienok 

a odrazu dopadnem. Som na školskom dvore, je koniec roka, 

prázdniny ma len čakajú. No opäť sa ocitnem vo víre a dopadnem. 

Som na Zemplínskej šírave, vidím mojich rodičov, brata, no kde som 

ja? Už sa vidím. Práve idem z kúpaliska.  

Teraz sme na kolotočoch. Kolotoč ide hore a my kričíme od strachu. 

Zrazu ideme skákať na trampolínu. Už nás pripútavajú. Skáčeme do 

výšky niekoľkých metrov. Odrazu nevládzem a ostanem visieť 

v obrovskej výške. A to je pocit, ktorý nemám rada. Strach. Našťastie 

ma už vtiahol vír. Som zvedavá, kde sa objavím teraz. 

Som u sesternice. Jazdíme na koni. To bola zábava! Ale vír ma už 

ťahá ďalej... Kde sa ocitnem teraz?  

Samozrejme, bardejovský jarmok!  Ako vždy. Jedenie cukrovej vaty, 

vozenie na kolotočoch... Chcela by som zostať dlhšie, ale čo už. 

Sedím vo víre a čakám. No trvá to dlho! Zdá sa mi, že som tu už celú 

večnosť. Čo keď sa odtiaľto nedostanem? Našťastie som niekde 

dopadla. Kde som to? Aha, vo svojej izbe, sedím na stoličke a v ruke 

držím vrece. Vezmem papier a pero a napíšem Prázdniny 2006, 

nalepím nadpis na vrece a hodím ho do skrine. 

Na toto leto nezabudnem. Občas nazriem do vreca. Ale teraz mám inú 

povinnosť. Školu. Pozriem sa na hodinky. O desať minút sedem. 

Musím sa ponáhľať. Znovu sa postavím na prah dverí, ale už idem. 

Vstúpim a vtiahne ma iný vír – škola. 

 

 
                                  Ivana Lovingerová, 8. A 
 

 

 

 

 

 

 

 



                              Prvé dojmy na inej škole 
 

         Prišiel september a ja som išiel s veľkou obavou do školy. 

Nevedel som akých budem mať nových spolužiakov, aká bude trieda 

a aká bude pani učiteľka. Keď som vošiel do školy prekvapila ma jej 

veľkosť. V peknej triede ma privítala milá pani učiteľka. Dnes už 

mám veľa nových kamarátov a školu by som už nevymenil za nič na 

svete. 

                                                                                             Peter Beňa  2. ročník 

 

 

 

 

         PRVÁCI 

 

My sme malí prváci 

školu radi máme. 

Učíme sa čítať, písať, 

to je všetkým známe. 

 

Keď sme boli veľmi malí, 

čítali nám naše mamy. 

Teraz sa už naučíme 

v škole čítať sami.  

 

Aj počítať všetci vieme, 

cez prestávky všetko zjeme. 

Tešíme sa do školy, 

všetko nám je po vôli. 

 
                               Žiaci 1. ročníka 

                        a pani uč. Sidorjaková 

 

 
 

 

 

 



Naša trieda 
 

Každé ráno, každý deň, 

do školy sa vyberiem. 

V triede veľká tabuľa, 

na nej malá machuľa. 

Do lavice sadáme 

na učiteľku ticho čakáme. 

Učiteľka vyučuje 

abecedu opakuje. 

A tu zvonček zazvoní, 

koniec hodiny nám oznámi. 
 

Stanislav Chomjak 2. ročník 

a kolektív ŠJ 

 

 

                                          Druhácka trieda 
 

          Naša trieda sa nachádza na Základnej škole v Malcove. Táto 

trieda je taká, že sa do nej zmestia všetci moji spolužiaci. Takú veselú 

triedu máme radi. Je čistá a útulná pre nás malých druhákov. Zdobia 

ju obrazy s poučkami a bystrými číslicami. Spoza rohu sa díva 

Snehulienka so siedmimi trpaslíkmi a Vajce sa vyberá na vandrovku 

celým druhým ročníkom. Naša trieda , to je trieda, takej triedy niet. 

Každý nám ju závidí. My ju skrátka radi máme a za nič ju 

nevymeníme. 

                                                                            Matúš Gduľa  2. ročník 

                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

  



                 Nonsensový príbeh o školských potrebách  
 

   V peračníku žili Ceruzka, Pero, Pentelka, Kružidlo, Pravítko, 

Strúhadlo, Guma a Farbička. 

    Ceruzka bola najkrajšia a mala 100 rokov. Mala záujem o tanec, 

a preto si zavolala kamarátku Pentelku: „Poď si mnou zatancovať.“ 

Začali veľmi rýchlo tancovať. Keď to uvidelo Pero, zavolalo Kružidlo 

a pridali sa ku kámoškám. Pravítko s Gumou začali spievať. Bez 

hudby to ale nešlo, preto začala Farbička hrať na gitare a Strúhadlo na 

klavíri. 

    Pri hudbe,  speve a tancovaní sa zabávali neskoro do noci. 

                                                                                         Patrícia Kramárová 5. A 

 

 

 

          Škola 
 

V Malcove je naša škola, 

v ktorej ťa učiteľ vždy vyvolá. 

Sú v nej všetky dobré detičky 

a spievajú pekné pesničky. 

Radosť robia učiteľke,  

že zbierajú známky veľké. 

 

Všetci žiaci vravia naraz:                                          

Šesť a šesť je predsa dvanásť. 

 

V našej škole sa nenudíme 

a každé ráno tam vždy bežíme. 

Hoci na hodine robíme samé zmätky, 

sú to však milé detské pletky.                                       

Tvárime sa pri tom nevinne 

a čakáme kedy ten cirkus pominie?  

 

                                       Erika Marcinová 5. B 

     

 



   Moja škola 
                                                                                      

Vždy, keď ráno otvorím očičká, 

už ma volá školička. 

V taške nosím knižiek veľa 

a v žiackej knižke pochvál od učiteľa. 
                                       Adrianina Gmitterová   

                                               2. ročník 

                                                                

                                     Druháci 
 

Máme peknú školu, 

novučičkú novú. 

A v tej škole triedy, 

plné bielej kriedy.  

V jednej triede super žiaci, 

to sme my druháci. 
 

Daniel Mihaľ 

2. ročník 

 

        Školské ráno 
 

Kto to z diaľky na nás volá ? 

Je to naša milá škola. 

Do školy sa ženu žiaci,                                  

ponáhľajme sa druháci. 

O chvíľu sa začína, 

naša prvá hodina. 

Trieda je už plná detí, 

pani učiteľka tiež za stolom sedí. 

Cŕn, cŕn, už sa začína, 

v škole prvá hodina. 
 

                                                                                  Dominika Jurová    2. ročník 

                     



  Mladí vedia všetko lepšie 
             

        Dajme si na začiatok otázku: „Čím to je ?“ Prečo si my mladí 

myslíme, že vieme všetko „lepšie“ a naši rodičia, starí rodičia nevedia 

o tom nič? Oni to už prežili, prešli už pubertálnym obdobím, v ktorom 

sa teraz nachádzame my a chcú nás pred určitými chybami vystríhať. 

        Lenže človek, ktorý sa nepopáli na vlastných chybách, tak sa 

nenaučí žiť bez chýb. A naši rodičia vedia, aké majú následky 

a nechcú, aby sme trpeli, ale my ich v tomto období považujeme za 

hlúpych a nemoderných. S prichádzajúcimi rokmi zisťujeme, že mali 

pravdu. Lenže mladí chcú na všetko prísť sami, nechcú sa nechať 

poučovať, či dirigovať a nedovolia rodičom pchať prsty do ich života. 

: Veď to je môj život !“ – hovoria si. 

         Je darmo tĺcť mladým do hláv rady vystrihnuté zo životných 

situácii ich rodičov, lebo oni ich nepochopia, kým ich na vlastnej koži 

neokúsia.   

 

                                                                                                 Kristián Šveda 9. A 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                      Nikdy viac... 

 
„Poď, veď to len vyskúšame.“ 

                                                     „No, neviem, radšej nie. 

,,Poď, však to nič nie je.“ 

                                              ,,Ale veď sa ti celé telo chveje...“ 

,,Možno, ale mne je fajn“. 

                                              ,,No to ti tak verím! Tak sa maj.“ 

,,Hej, veď si to ešte nevyskúšala. 

  Prečo tak dlho váhaš?“ 

                                                                                                                        

                                                                         Zrazu ti mysľou letí 

                                                                       - Neber drogu, tá je zlá, 

                                                                         preto ju nikto nemá rád.                                                                                                                                                                                                                                              
                                                       

                                               ,,Nie, chlapče, nie, idem preč.“ 

,,Choď si, choď, kam len chceš. 

Stratila si pre mňa cenu. 

Nevieš, čo je dobré. 

Vieš čo, dieťatko malé, choď k mame. 

                                                ,,Tak dobre. Ale...raz iba“ 

,,Hej! To je veľká chyba! 

  Je to super, úžasné, 

  To uvidíš sama. 

  A vieš čo, kašli na to, čo hovorí mama! 

                                                 ,,Možno, ale vážne neviem....              
 

                                   Nad ránom zobudíš sa a okolo teba všetci ako     

                                   mŕtvoly, 

                                   Všetci, čo skúšali vraj nevinné veci. 

                                    Bola to len frajerina. 

                                     Taká hlúpa psina. 

                                       Život k tebe prehovorí: 

                                                 ,,Prehrala si v tomto boji!      

                                                   Vyberieš si radšej fet? 

                                                    Ten zabíja krásny svet.“                                           
                                                                       

                                                                                     Ivana Lövingerová  8.A 



                                O Mesiačikovi 
 

Ahojte! Porozprávam vám príbeh o malom psíkovi Mesiačikovi. 

Porodila ho sučka Tina. Život dala nielen jemu, ale aj jeho bratovi 

Burkovi a sestre Hviezdičke. Utešená to psia rodinka! Šantili, naháňali 

sa, stále niečo vystrájali. 

Jedného dňa zastavilo pred ich dvorom luxusné auto. Veľmi prísny 

pán v okuliaroch zobral, vlastne kúpil, Mesiačika pre svoje deti. 

Mesiačik veľmi zle znášal, že musel opustiť svoj rodný dvor. Dvor, 

kde mu bolo veselo. V jeho novom domove sa s ním deti hrali ako 

s hračkou. Ale on nebol hračka. Je predsa živé stvorenie! 

Takéto hranie trvalo iba chvíľu. Už zanedlho ho odstrčili a nedali mu 

ani žrať. Ten istý pán, čo ho aj kúpil, si ho naložil do auta a vyhodil ho 

na ulicu. Celé dni pršalo, mrholilo a on tam stál v daždi, hladný 

a smutný. Možno by zahynul, keby sa ho neujala dobrá pani. Vzala 

Mesiačika domov ku svojim dvom psíkom.  

Ako sa volali? No predsa Hviezdička a Burko. Boli to jeho súrodenci, 

s ktorými sa rozlúčil, keď bol ešte malý.  

A to je koniec, kamaráti. 
                                                 Júlia Pilárová, 3. ročník 

 

 

Neposlušné opice 

 
Boli raz dve opice, 

polámali police. 

Múdre hlavy mali 

a vždy vystrájali. 

 

Usilovné boli tiež, 

zožrať ich chcel jež. 

Polícia nelenila 

a opice zastavila. 

 

Už je ticho na stanici, 

opice sú na polici.  

V ZOO krásne klietky majú, 

kde už zasa vystrájajú. 

 

Gabriela Bľandová, 4. B 

 



                            Voda – náš život 
 
    Najdrahšia tekutina na našej zemi je voda. Bez vody sa nedá žiť, 

preto si ju musíme chrániť.  

    Naša Zem je nádherná. Na nej sa nachádza veľa potokov, riek, 

jazier, morí a oceánov. V podmorskom, vodnom svete žijú krásne 

živočíchy, ryby, vodné rastliny. V dnešnej dobe je veľa podnikov, 

závodov a elektrární, ktoré znečisťujú vodu, nielen vodu, ale celú 

prírodu. Aj mnoho ľudí znečisťuje prírodu, vodu. Do potokov a riek 

hádžu odpad, vypúšťajú žumpy. Následkom tohto znečisťovania 

vymierajú vodné živočíchy, ale aj zvieratá a vtáci. 

     Našťastie sú aj dobrí ľudia, ochrancovia prírody, ktorí ochraňujú 

vodu a celé životné prostredie. Za to im patrí veľké poďakovanie.  
                                                                                            Monika Glovňová 5. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      VODA 

 
Už tisícročia preteká 

lístím, bahnom, 

krovím sa brodí... 

Až k ľudským obydliam 

vodovodným potrubím. 

Je to každodenný poklad náš. 

Chráňme si ju, bez nej by 

nebol život náš. 
 

Erik Majoroš 5. A 

                      



                           

 

 

                               Mladí a život 
 

 Veríte tomu, že mladí vedia všetko lepšie? Ja si myslím, že po 

jednej stránke aj áno, ale na druhej asi nie. 

Mladí sa určite viac vyznajú v modernej technike, ako tí starší. 

Zaujímajú sa o počítače, mobilné telefóny, či DVD a vedia ako využiť 

svoj voľný čas. Venujú sa rôznym aktivitám, zdokonaľujú sa 

v cudzích jazykoch, čo v minulosti nebolo možné. 

Našich mladých moderná technika veľmi láka a zdokonaľujú sa v nej. 

Zaujíma ich, z čoho sú veci vyrobené, načo sa používajú a vedia 

s nimi aj zaobchádzať. Možno ste si všimli, že starších to už ani 

nezaujíma, pretože oni žili v inej dobe ako je teraz. Väčšinou sa 

venovali práci na poli, v domácnosti a starali sa o dobytok. Niekedy 

nemali možnosť ani študovať, lebo neboli také časy, aké sú teraz. Keď 

sa lepšie pozriete na svet, zistíte, že v súčasnosti je veľa ľudí 

s vysokoškolským vzdelaním, ako sú lekári, právnici, inžinieri a pod. 

V dnešnej dobe je veľká možnosť uplatniť svoje pracovné schopnosti 

aj v zahraničí. 

Dospela som k záveru, že terajšia doba je omnoho pokrokovejšia 

a ľudia si ju vážia... 

 
                  Lenka Šoltýsova 9. B 

 

 

Láska je najkrajšia na svete 

 
Lásku vyjadrujeme srdcom. 

Veľmi ťa ľúbim, veľmi ťa mám rád, veľmi ťa ľúbim. 

Si najkrajšia na svete, vždy ťa budem milovať. 

Láska – tento krásny cit, píšem srdcom. 

Láska je niekedy zlá a niekedy veselá. 

 
Dávid Bilý 6. C 



                           Rybár Michal 
 

     Bol raz jeden rybár. Volal sa Michal Ryba. Mal 34 rokov. Býval 

v Myjave. Choval korytnačku, byvola, ryby, kobylu a býka. Mal aj 

bylinky. 

      Každý deň chodil chytať ryby pre korytnačku. Musel sa o všetko 

starať. Niekedy chodil kopať zemiaky. Našiel tam aj myši a všelijaké 

plazy. Každé ráno sa umýval. Večer si čistil zuby. Nadišla zima. 

Našiel si frajerku. Volala sa Ema Myšiaková. Prišla z Myjavy. Mala 

31 rokov. Onedlho mali deti. Chodili na prechádzky. Niekedy zašli aj 

k rodičom. Emini rodičia mali psa, byvola, kobylu, mačku a býka. 

      Nastal koniec zimy, tešili sa na leto. Boli šťastní, išli už domov 

z prázdnin od starej mamy. Keď už boli doma, kúpili si psa Rikiho. 

Dcéra sa volala Eva. Žili šťastne, až kým nepomreli.                                         

                                                                                                   Dana Bocková 5.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                        



                      Myšacie kráľovstvo 

 
 
    Kde sa piesok sypal a voda liala, bolo Myšacie kráľovstvo. Tak ako 

každé kráľovstvo, tak aj to malo kráľa a kráľovnú, ktorí mali dcéru 

Alžbetku.  

    Jedného dňa sa Alžbetka prechádzala po kráľovskej záhrade 

a sledovala krtka ako ryl pôdu. Keď tu zrazu nad kráľovstvom krúžil 

výr a Alžbetku uniesol. V celom kráľovstve panoval smútok. Kráľ dal 

vybubnovať: „ Kto nám zachráni dcéru, tomu dám jej ruku 

a kráľovstvo“. Dozvedel sa o tom aj rytier Matej. Matej opustil svoj 

príbytok a vybral sa ju zachrániť, aj napriek tomu, že bolo sychravé 

počasie. Keď prechádzal okolo potoka, ktorý vysychal, počul ako 

syčal had. Stretol vydru, ktorá sa rozprávala so sysľom. Pýtal sa ich, či 

nevedia poradiť, kde býva výr. Matej vytrhol z pazúrov výra Alžbetku 

a cválal na kobyle do kráľovstva. 

     Kráľ s kráľovnou dali pripraviť tie najlepšie syry a dali Matejovi 

Alžbetku s kráľovstvom. 

                                                                                             Paula Zámborská 5. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           Peňaženka 

 

Už sa vám niekedy stratili všetky doklady a peniaze? Skrátka, 

celučičká peňaženka: Mojej mamke sa to už stalo. Bolo to síce dávno, 

ale vraj na to nikdy nezabudne. Prihodilo sa to, keď cestovala 

autobusom domov. V autobuse zistila, že má rozopnutú kabelku. 

Nevedela, ako je to možné. Po prehľadaní tašky zistila, že jej chýba 

peňaženka. Našťastie v nej nemala veľa peňazí. No mala v nej aj 

občiansky preukaz. Mamku to veľmi trápilo. Predstavte si, o niekoľko 

dní zastavilo pred naším domom policajné auto. Zľakli sme sa, čo sa 

stalo. Policajti? U nás doma? 

Jeden z nich prišiel k dverám a podával mamke doklady. „Našli sme 

ich na stanici pohodené pri koši“. Všetci sme sa tešili, že to takto 

dopadlo.  

      Každý človek má radosť, keď príbehy v jeho živote majú šťastný 

koniec. Aspoň taký, aký som vám vyrozprávala ja. 

 

                      Michaela Cingeľová 4.A 

 

                                   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



            Rybár Janko kráľom 
 

 

  

 Za siedmimi horami, za siedmimi dolami, kde sa piesok lial 

a voda sypala, býval chudobný rybár. Žil sám v opustenej chalúpke 

a na živobytie si zarábal predajom rýb. 

V jedno ráno, tak ako vždy, sa vybral na rybačku. Nasadol na loďku 

a chystal sa vyplávať na šíru rieku. Zrazu počul detský plač. Ako tak 

plával, ten plač bolo počuť čím ďalej viac. Priplával ku kraju rieky, 

vyšiel na breh a v tráve zbadal košík. V košíku bolo malé utešené 

chlapčiatko. Rybár bol sám a tak si ho zobral domov. Chlapček rástol 

ako z vody a stal sa z neho šikovný rybár. 

V krajine bola v tom čase veľká bieda a tak malý Janko musel ísť do 

sveta. Ako tak išiel horami – dolami, prišiel do kráľovského mesta, 

kde si hneď aj našiel prácu. Na zámku. Pásol ovce. Bol to veľmi dobrý 

pastier a za svojím stádom si veselo pískal na píšťalke a tancoval. 

Piskot sa ozýval všade navôkol.  

V tom kráľovstve bola kráľovná, ktorá mala veľmi smutnú dcéru. 

Princezná, keď počula Jankovu píšťalku, vybehla na dvor a začala sa 

usmievať. Kráľovná bola veľmi rada, lebo mladá princezná Maruška 

sa od smrti svojho otecka neusmievala. Preto si zavolala Janka 

a ponúkla mu prácu dvorného šaša.  

Šašo Janko trávil s princeznou Maruškou veľa času. Spolu sa zabávali, 

smiali, tancovali a spievali. Až sa do seba zaľúbili. Kráľovná mala 

Janka veľmi rada a preto súhlasila, aby si jej jedinú dcéru zobral za 

ženu. Vystrojila im veľkú svadbu, na ktorej nechýbal ani starý rybár. 

Kráľovná dala Jankovi celé kráľovstvo a so starým rybárom si 

neďaleko zámku postavili chalúpku, v ktorej spolu bývali a tešilI sa 

z vnúčat. 

Janko bol múdry a spravodlivý kráľ. Všetci ho mali veľmi radi. Na 

neďalekej vŕbe bol zvonec a rozprávky o Jankovi bol koniec. 

                               
                                                                                                Leonárd Ďurík   5. A 

 

 

 

 

 



Jumble School 
 
The word has been scrambled. Drag the letters and drop them in the 
box in the correct order to create the correctly spelled word. 
 
                                   

TAHMS  
OSYHTIR  
SLENHIG  
TAR  
NUTDTES  
MKOOWHRE  
CRETEHA  
BOLIOYG  
REURL 
SOKBO 
 

The school vocabulary QUIZ 
 

1) The person who works with us at school. A) a teacher 

  B) a cleaner 

  C) a cook 

 

2) Collection of school maps. What is it?     A) an exercise book 

  B) a school magazine 

  C) an atlas 

 

 

3) We ´ve got all our books in it. What is it? A) a school cupboard 

   B) a school bag 

   C) a desk 

 

4) We can draw and write with it. What is it? A) a pencil 

    B) a pen 

    C) a chalk 

 

5) It can be black or green and we can write or draw on it with a chalk.   

                                                                  A) a board 

     B) a wall 

     C) a door 

 

 



What do we need at school? 

 

 a list all the subjects that are taught at school = school ... 

 

1.                

2.                

3.                

4.                

5.                

6.                

7.                

8.                

9.                
 

 

      Patrícia Volčková, 8. A  a p. uč. Senajová 
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Pospájaj a vymaľuj si obrázok: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Urob si na Vianoce pohľadnicu pre svojich najbližších: 
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