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Teplé slnko svieti, 
lúkou bežia deti. 

Pri veselej pesničke 
skáču v mäkkej trávičke. 

Bosé nôžky majú, 
radostne sa hrajú. 



 

Úvodník 

Počujete tie kroky? Alebo ešte nie? Viete, že... Aha, tak asi ste nepočuli, že niečo sa 

blíži. A prichádza to míľovými krokmi. No,...predsa prázdniny!!!  

Školský rok sa už chýli ku koncu a my, redaktori, školského časopisu, Vám prinášame ďalšie 

zaujímavosti z nášho školského prostredia. Počas posledných mesiacov sa toho na pôde našej 

školy veľa udialo. Navštívila nás pani spisovateľka, boli sme v škole v prírode, očarili nás 

herci v žilinskom bábkovom divadle, výroba keramiky v keramickej dielni v Trstenej bola 

zaujímavá pre malých  škôlkarov aj pre školákov. V škole fungovali zaujímavé krúžky, 

zúčastňovali sme sa mnohých súťaží a ešte oveľa viac. Ani tri strany by mi nestačili, keby 

som chcela opísať všetko, čo sa počas školského roka udialo. Pre Vás, milí naši čitatelia, je 

dôležité, že po úspešnom ukončení školského roka Vás čakajú vytúžené dni voľna a relaxu. 

Avšak skôr ako sa rozídeme a spolu ukončíme tento náročný rok, dostalo sa Vám do rúk 

ďalšie číslo školského časopisu. Moje poďakovanie patrí všetkým prispievateľom do  

časopisu, ktorým želám veľa šťastia, mnoho nápadov i verných čitateľov. Nech sa im aj 

naďalej darí písať zaujímavé príspevky do ďalších čísel časopisu. Vďaka patrí mojim 

kolegyniam – učiteľkám za ich aktívnu činnosť v našej škole, za ich trpezlivé odovzdávanie 

skúseností a vedomostí, za všetko nové, čo svojich žiakov počas roka naučili. Ďakujem 

prevádzkovým zamestnancom, bez práce ktorých by škola nemohla fungovať. Našim 

štvrtákom. Opäť nás opúšťajú. V tónoch príjemnej hudby sa s našou školou a ostatnými 

spolužiakmi rozlúčia. Ich cesty sa rozídu. Iste to boli pre nich roky náročné, no verím, že aj 

veselé, plné smiechu i radosti. Prajem Vám, milí štvrtáci, aby sa Vám splnili všetky túžby a 

predsavzatia, aby všetko to, čo ste zažili doposiaľ, bola jedna veľká, krásna a šťastná 

spomienka. Všetkým Vám prajem veľa krásnych letných zážitkov a uvidíme sa, plní elánu a 

nových nápadov, opäť v septembri.  

PS: Ak Vám bude škola chýbať, popozerajte si našu webovú stránku –                                                

www.zscimhova.edupage.sk 

                                                                                                       Mgr. Marianna Dreveňáková  

 

O ŠKOLE a zo ŠKOLY  
Hlasné čítanie 

Tento školský rok sme sa opäť zapojili do týždňa hlasného čítania od 11. 4. 2016. 

Každá trieda si vybrala jednu knihu, z ktorej 7 dní čítali 15 – 20 minút a plnili úlohy, ktoré 

boli zadané. Po siedmich dňoch čítania a po splnení všetkých úloh, pani učiteľky žiakom 

odovzdali certifikáty.  

Žiaci 3.A čítali knihu od Gabriely Futovej – Štyri kosti pre Flipra. Kniha ich tak zaujala, že 

napísali o hlavnej postave aj básničky.                                                           Mgr. B. Gočalová 

 

V rámci súťaže ,,S knihou ku zdraviu – získali žiaci 3.A knižnú odmenu od občianskeho 

združenia Orava pre demokraciu vo vzdelávaní. 

 

 

Fliper                                                                                

 

Bol raz jeden psík,                                                                  Fliper malý pes, 

a mal vrtký chvostík.                                                              behá ako blesk. 

Jeho kamoš Duňo,                                                                  Stráži stále dom, 

fučal ako Fuňo.                                                                       spolu s Duňom. 

                  J. Garbiar. 3.A                                                                S. Garbiarová 3.A 

http://www.zscimhova.edupage.sk/


 

Fliper 

Začalo to krásnym ránom,                                                      Odišli sme do dediny,  

budík zvoní dínom, dánom.                                                    pre mešťana veľa driny. 

Malá Dada spala,                                                                    Bol tam Duňo obluda, 

lízať sa mi dala.                                                                      nebola s ním veru nuda. 

Hodili ma do auta,                                                                 Prežil som veľa príhod, 

ale nekričal som: Rata!                                                           ale teraz to nepríde vhod. 

  

 

                                                    Vandráci ma vyhodili, 

                                                    aj mi nôžku vykĺbili. 

                                                    Našťastie ma Duňo našiel 

                                                    a kosťou mi zastavil kašeľ.  

                                                    Zobrali ma k doktorovi,  

                                                    ale prežil som tie potvory. 

                                                                          P. Čakloš 3.A 
 

Stretnutie s Máriou Stopkovou 
  30. marca 2016 nás navštívila spisovateľka Mária 

Stopková. Býva v Čimhovej. Predstavila nám desať kníh a štyri 

ešte nie sú zverejnené. Boli to básne pre dospelých. Prvú knihu 

Z lásky k láske napísala vo svojich 13 – 14 rokoch. Jej prvá 

báseň vyšla v novinách, dostala za ňu 35 korún. Keď ju napísala, 

mala 20 rokov. Najviac sa jej páčili knihy Z lásky k láske 

a Snežienky. Potom už nepísala o láske, ale o kvetoch, 

kvapkách. Ďalšie knihy, ktoré napísala: O pivóniách, Kvapky, Tvoja matka, ... .Byť 

spisovateľkou bol jej celoživotný sen. V našej škole nie je ani jedna kniha od pani 

spisovateľky. Mária Stopková bola tiež učiteľka. V Nižnej učila starších žiakov. Keď 

odchádzala do dôchodku, vydala na rozlúčku knihu pre učiteľov- Kvapky. Knihu Tvojej 

matke venovala kňazovi Tomášovi Lieskovskému.  

Tesne pred odchodom sme sa jej pýtali rôzne otázky. Povedala, že keď bola malá, chodila 

pásť kravy a brala si so sebou aj knihy a čítala ich. Prezradila nám aj, že mala sestru a tá sa 

volala Mária.  

Bolo to milé stretnutie, znova sme sa dozvedeli niečo nové. 

                                                                                                                                Žiaci zo 4.A 

Jarné básnenie 

JAR 

Zima už končí, jar sa začína, 

vtáčiky čvirikajú a vietor vyčíňa.  

Vonku už nesneží, iba dážď sa leje, 

ale pritom nás stále slnko hreje. 

 

Na jar kvitnú pekné jarné kvety, 

po lúkach a kopcoch pobehujú deti. 

Zvieratká sa zobúdzajú zo spánku zimného, 

prebúdzajú sa do dňa pestrofarebného.  

 



 

Jar je to krásne obdobie v roku, 

kedy zvieratká pobehujú po lesíku. 

Ľudia sa tešia na Veľkú noc,  

toto obdobie má veľkú  moc.                                                        
                                              Mgr.Veronika Vranová 
 
 

KVIETKY                                                                                    BÁSEŇ O JARI 

Vykvitli nám z rána hneď,                                                             Prišla jar, to ma teší, 

bolo ich tam asi päť.                                                                      niekoho to ale ježí. 

V kvetináči na okne,                                                                      Deň vody to patrí  k jari, 

kto sa pozrie ihneď zmĺkne.                                                          veď voda dáva pekné dary. 

Snežienky a púpavy,                                                                      Kvietky rásť potrebujú, 

dávame ich do vázy.                                                                      veľa vody spotrebujú. 

Kvietky tie sú veľmi fajn,                                                              Čistú vodu rada mám, 

do rúk ti ich ihneď dám.                                                                 nalejem ju aj Vám. 

                    K.Šálková, 3.roč.                                                                        S. Fukasová, 3.roč. 

 

 

Čimhovská kvapka vody 

     Mimoriadne úspešnou akciou  s enviromentálnou 

tematikou bola ,,Čimhovská kvapka vody“, ktorú sme 

realizovali pri príležitosti Svetového dňa vody. Väčšina 

žiakov a učiteľov vyjadrilo podporu tomuto podujatiu aj 

svojím oblečením v odtieňoch modrej, ktoré symbolicky 

vyjadrovalo farbu vody. Aj my žiaci z 1. A triedy sme 

odštartovali počas 1. a 2. vyučovacej hodiny aktivity, ktorých 

cieľom bolo vyzdvihnúť význam a nenahraditeľnosť vody 

v každodennom živote človeka. Odpovedali sme na otázky, vypĺňali  pracovné listy, riešili 

sme tajničky, rôzne tvorivé a zaujímavé úlohy, pracovali sme s interaktívnou tabuľou, 

vyhľadávali sme informácie na internete či nástenkách. Aktivity o jedinečnosti vody 

vyvrcholili predpoludním prezentáciou o význame vody, ktorú si pre všetkých žiakov 

pripravila pani učiteľka Andrea Maďarová.                                                                              

                                                                                                                          Mgr. V.Vranová  

Deň vody 
      Keď bol deň vody, rozprávali sme sa o tom, že aká 

je drahá voda. Voda, ktorá je pitná je len 2%, 79% je 

slanej a nepitnej vody. Po prednáške išli všetci škôlkári, 

niektorí školáci a družinári hodiť Morenu do vody. Išiel 

som s nimi aj ja a tiež môj kamarát Jakub. Spolu sme 

niesli Morenu. Pred vyhodením sme ju vyzliekli 

a pritom jej odpadla hlava, tak sme sa na tom bavili. A keď 

pani učiteľka Terka Lofajová, ju chcela podpáliť 

nefungoval zapaľovač, tak škoda, že sme ju museli hodiť 

iba tak, nehoriacu. Škoda, že to všetko nevidel môj spolužiak Peťo, ktorý bol na 

Hviezdoslavovom Kubíne.    

                                                                                                                            P. Maniak 3.roč.  
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Na deň vody sme sa všetci žiaci  zišli na veľkej chodbe. Boli sme rozdelení do štyroch skupín. 

Prvá skupina bola 1.A, druhá skupina bola 2.A, tretia skupina bola 3.A a štvrtá skupina bola 

4.A. 

Hrali sme sa rôzne hry a taktiež sme si aj zasúťažili v tom, kto prvý vypije pohár vody. Ďalšia 

súťaž bola so žabkami.                                                                               S. a J. Garbiar 3. roč. 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

Druháci vymýšľali básničky na dané slová: ježibaba, gumáky, jež, veža.... 

Bola raz jedna ježibaba, ktorá bola veľká žalobaba. 

Obula si gumáky a skočila do mláky. 

Ježibaba ďalej beží, zastavila sa až vo veži.     

                                                                                              Paťka Vanková 

Bola raz jedna ježibaba, vyzerala ako žaba. 

Ej, ale to bola bába, ruky mala ako psia laba, preto ju volali ježibaba.   

                                                                                              Laura Palugová 

Sneží, beží svieži jež, vo veži o mládeži slýcha sa už dnes.  

                                                                                                Tomáš Havrila 

Povedzte mi aký pes skočil do mláky. Ten pes nemá traky, má iba gumáky.    

                                                                                                Matúš Bodnár 

Ježibaba beží, číta knihu o mládeži. Vo veži sa osvieži, vidí ježka čo sa ježí.  

Zabudla si gumáky, už neskáče do mláky.  

                                                                                                      Janko Šálka  

Na DEŇ VODY deti vymýšľali rozprávky o dažďovej kvapke. 

 

     Kde bolo tam bolo, bola raz jedna dažďová kvapka. Volala sa Janka. Raz sa prechádzala 

po brehu rieky a zrazu zbadala ľudí, ktorí chceli do rieky vypustiť škodlivé látky. Povedala si, 

že tomu musí zabrániť. Ľudia predsa nemôžu vodu znečisťovať!  Zavolala si na pomoc 

kamarátky kvapky. Spoločne spustili taký lejak, že ľudia utiekli domov. A tak to kvapky 

robili vždy, keď chceli ľudia znečisťovať vodu.  

                                                                                                                              Paťka Vanková 

     Kde bolo tam bolo, bola raz jedna dažďová kvapka, ktorá sa vybrala k potoku. Bola veľmi 

smutná, lebo videla v potoku nečistotu a odpadky, ktoré tam nepatria.  Rozhodla sa, že potok 

vyčistí. Poprosila o pomoc vietor. Ten vyfúkol všetku nečistotu. Dažďová kvapka sa mu 

poďakovala a spolu sa radovali. A tak si mohla kvapka kvapkať a pridali sa k nej aj ostatné 

kvapky.                                                                                                                  Peťka Gnidová                                                                                                                         

     Jedného dňa veľa pršalo. Jedna kvapka si povedala. Chcela by som, aby sa voda 

neznečisťovala! A tak aj urobila. Zavolala všetky kvapky ku sebe na pomoc. Keďže videla 

v rieke veľa odpadu, poprosila oblaky a vietor, aby vytvorili búrku. Silný dážď odplavil 

všetky odpadky do čističky. Všetky kvapky sa radovali. Ale hlavne jedna, že je voda čistá.   

                                                                                                                            Laura  Palugová                                                                                            
     Bolo raz jedno mestečko, kde sa veľmi znečisťovala voda. Kvapky to veľmi hnevalo a tak 

tomu chceli zabrániť, ale nevedeli ako. Až raz, keď pršalo spadlo z oblohy veľa dažďových 

kvapiek. Bola medzi nimi jedna zázračná, mala takú silu, že  pomohla celú špinavú rieku 

vyčistiť. Tak boli všetky kvapky spokojné a šťastné, ale aj ľudia v meste. 

                                                                                                                               Tomáš Havrila  



 

Voda 

Voda, voda, vodička, 

padáš nám ty z nebíčka. 

Každý človek rád ťa má, 

s tebou je aj zábava. 

Tečie, tečie ponad vŕšky, 

ponad lúky, ponad briežky. 

Keby vody nebolo, 

nič by teraz nežilo. 

Bez vody sa nedá žiť, 

všetci potrebujú vodu piť. 

A. Revajová, 4.A 

 

Niečo o našej Zemi 
 
     Na DEŇ ZEME druháci písali našej planéte listy: 

Naša milá pani Zem! 

Ďakujem Ti za vzduch, ktorý dýchame. Za lesy i lúky, aj za to, že máme dostatok vody. 

Vďaka Ti patrí aj za starostlivosť o zvieratká. Páči sa mi, že tu žijú psíky. Som rada, že sa 

s nimi môžem hrať. Sľubujem, že Ťa budem chrániť!  

                                                                                                                  Tvoja Emka Vargová 

     Naša milá planéta Zem! 

Ďakujem Ti, že Ťa máme. Keby si nemala vodu, nebol by tu život. Neboli by rastliny, zvieratá 

a ani my ľudia. Rada chodím do prírody, teší ma pozorovať rastliny, zvieratá. Obdivujem 

Tvoje jazerá, rieky,  pohoria. Do hôr si chodím oddýchnuť, nadýchať sa čerstvého vzduchu 

a načerpať veľa energie. Vo vodných nádržiach sa môžeme kúpať, chytať ryby a relaxovať. 

V pôde si môžeme vypestovať veľa zeleniny, ktorá je potrebná pre náš život. Mám Ťa rada. 

Sľubujem, že Ťa budem chrániť!                                                           Tvoja kamarátka Laura 

 

 

                                             Deň Zeme je venovaný našej Zemi, ktorý sa  koná každý rok 22. 

apríla. Pôvodne sa tento sviatok oslavoval 21. marca ako oslava 

príchodu jari. Dnes ho chápeme ako sviatok, pri ktorom sa máme 

zamyslieť nad naším životným prostredím a dopadmi jeho ničenia. 

A preto sme aj my žiaci 1.A triedy išli cez vyučovaciu hodinu 

zbierať odpadky do okolia našej školy. Našli sme veľa rôznych 

vecí, od plechoviek, papierikov až po fľašky. Nazbierali sme plné 

tašky, ktoré sme potom vyhodili do kontajnera. Po tejto 

upratovacej akcii sme sa vrátili naspäť do školy. Všetci by sme si 

mali uvedomiť, že keď nebudeme vonku odhadzovať rôzne veci na zem, prispeje to 

k poriadku okolo nás a tak isto to pomôže aj našej Zemi. 

                                                                                                                               žiaci z 1.A 

Najkrajší kút v šírom svete 

    Slovensko je moja rodná zem. Hoci sme navštívili s rodinou aj Taliansko, boli sme pri 

mori, cítila som smútok za domovom v Čimhovej. Po príchode z dovolenky som sa opäť 

stretla s kamarátmi a kamarátkami Karinkou, Benkom, Matejom, Veronikou a Nikolkou. 

Konečne doma. 

                                                                                                                  Vanesa Stasová, 4.roč. 
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Škola v prírode 
 

       V pondelok o ôsmej sme vyrazili od školy, do školy. Na Trenčianskom hrade, tretieho 

najväčšieho na Slovensku, sme mali medzipristátie. Odtiaľ nedočkavo na miesto FANTÁZIE 

na Myjave. Tu nás milo privítali animátori a nechali nás, si vydýchnuť. Po oddychu nás čakal 

olovrant a každý deň – raňajky, desiata, obed, olovrant, 2x 

večera, z čoho vyplýva, že hladní sme naozaj neboli  . Ráno 

patrilo rozcvičke. Mali sme rôzne súťaže, napr. skok do 

diaľky, hádzanie kruhov, triafanie do kruhu. Pri večerných 

súťažiach sme získavali body a po vyhodnotení dostal sladkú 

odmenu ten, kto ich získal najviac. Každý deň sme si mohli 

vybrať kluby – rybolov, šperky, kone, štvorkolky, 

lukostreľba, makeup, trampolíny a tak ďalej, a tak ďalej. 

Nechýbali ani večerné diskotéky, MISS a MISTER Fantázia, FANTÁZIA má talent. 

O zábavu sa starali animátori a tiež, aby sme nevyšli „z cviku“, vyučovanie viedli naše pani 

učiteľky. Vo štvrtok sme si kreslili na tričká a podpisovali sme sa. Bývali sme na chate, každá 

škola mala svoju. Okrem nás tam boli ešte žiaci z Nitry, Cífera a z Kamenca. Po krásne 

prežitom týždni sme sa rozlúčili s Fantáziou a obdarovaní bagetami sme sa pobrali späť na 

Oravu. Cestovanie trvalo 4 hodiny, ale zážitkov si nesieme aj za 4 dni  .   

                                                     V. Babinská, Š. Duda, B. Bandík, P. Šálka, V. Stasová 4. roč. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Moja škola v prírode 

    Raz sme išli autobusom do školy v prírode. Cestou sme sa zastavili na Trenčianskom 

hrade. Páčilo sa mi, že sme si tu mohli niečo kúpiť. Videla som tam všelijaké staré veci, ako 

napríklad staré obrazy, hrnce, nábytok...Potom sme išli na najvyššiu vežu. Bolo tam 86 

schodov. Stretli sme tam takú tetu, ktorá nám všetko o tom hrade porozprávala. Dozvedela 

som sa, že hrad horel  a zhorel, lebo nebolo dosť vody. A hrad je doteraz krásny. Nakoniec 

sme išli na ubytovňu FANTÁZIA. Bolo tam super, lebo sme tam mali hocijaké aktivity. Bolo 

tam jazdenie na štvorkolkách, chytanie rýb, kozmetika, horolezecká stena a tak ďalej. 

                                                                                                                             Paťka  Vanková 

     Bol jeden deň ako každý normálny, ale niečo bolo na ňom špeciálne, že sme odchádzali do 

školy v prírode. Veľmi som sa tešila a trochu aj bála. Boli sme na Trenčianskom hrade. Bolo 

tam veľmi veľa obrazov. Keď sme prišli do chaty, hneď som si ľahla. Ráno, keď sme vstali, 

išli sme na rozcvičku a do jedálne na raňajky. Dokonca večer bola aj diskotéka. Ja som bola 

smutná, lebo ma bolelo hrdlo. Hrali sme sa stolný futbal. Páčilo sa mi, že sme mali rôzne 

aktivity. Ja som bola na kozmetike a tak som sa domaľovala, že ma štípalo pod očami. Boli 

tam aj trampolíny, kone, počítače, futbal, štvorkolky, chytanie rýb.... Večer bola aj miss. Bola 

som tam aj s Emkou a Paťkou. Paťka vyhrala 2. miesto. Dostala stuhu a korunku. Ja s Emkou 

sme nevyhrali, ale vôbec nám to nevadilo. 

                                                                                                                  Petra Štoberová 2.roč. 

 



     Cestou do školy v prírode sme sa zastavili na Trenčianskom hrade. Veľa sme sa o ňom 

dozvedeli. Cestou sme si spievali. Najlepšie bolo, keď sme išli na diaľnicu.  Na izbe som bol  

s Matúšom, Matejom a Dominikom. Bolo nám dobre. Aj nám vzali loptu, lebo sme boli 

trochu šialení. Ráno sme museli  skoro vstávať na rozcvičku, ale bola tu zábava. Mali sme tu 

rôzne hry, napríklad:   streľnicu, šperky, futbal, rybárčenie, počítače, hrali sme aj stolný tenis  

a bola  aj miss. Naša Paťka vyhrala...                                                            Janko Šálka 2. roč.                                        

                                                                                                                                 

                                                                                                                                                

                                   
 
 
 
    
 
 

 

 

 

 

 

Našim mamičkám 
 
Deň matiek 

Konvaliniek som včas rána,                                                             Mamka moja, mamka zlatá, 

natrhala v lese,                                                                                  kto tú tvoju prácu zráta, 

mamička má dneska sviatok,                                                            riadiš, perieš, varíš nám, 

nuž jej kvietky nesiem.                                                                     srdiečko ti za to dám. 

                       V. Šálková                                                                                                K. Duda 

 

Peniaz nemám nezarábam,                                                               Mamulienka moja milá, 

maličká som ešte,                                                                              ty by si si zaslúžila, 

keď narastiem, nakúpim jej                                                              aby všetky kvety v poli,  

veľa darov v meste.                                                                          kvitli iba tebe kôli.  

                         K. Dudová                                                                                               A. Duda 

 

Teraz jej dám konvalinky                                                                 Ľúbim kvety, ľúbim vtáčky, 

a sladký bozk na líčka,                                                                      každú hračku maličkú, 

stisnem tuho a pošepnem,                                                                 lež najradšej zo všetkého, 

ja ťa ľúbim mamička.                                                                       vidím svoju mamičku. 

                        P. M. Kubinčáková                                                                              L. Dudová 

 



 

Oslavovali sme... 

Medzinárodný deň detí 

 

1. jún je deň, na ktorý nezabudne asi ani jedno dieťa. Prečo? To je predsa jasné! Veď kto 

by zabudol na vlastný sviatok? Medzinárodný deň detí je sviatkom všetkých detí a oslavuje sa 

v mnohých krajinách sveta. Na Slovensku ho slávime od roku 1952. Myšlienka MDD vznikla na 

konferencii v Ženeve v roku 1925, kde sa zúčastnení zaoberali otázkami chudoby, detskej práce, či 

vzdelania detí na celom svete.                                                                                Mgr. V. Vranová 

Ako oslávili MDD žiaci zo ZŠ v Čimhovej? 

      My žiaci  sme oslávili MDD najlepšie ako sme mohli. Navštívili sme bábkové divadlo 

v Žiline. Videli sme krásne predstavenie o Petrovi Pánovi. Rozprávka sa nám veľmi páčila. Príbeh 

sme aj ilustrovali.  
 

 

 

 

 

 

Cestou z divadla sme sa zastavili v Tescu, kde sme si nakúpili rôzne 

sladkosti. Po nákupoch pokračovala naša cesta do Starej Bystrice, kde 

sme si pozreli Orloj a potom do Námestova, kde sme si pozreli 

pretekárske autá. Bol to úžasný zážitok.  
                                                                                                           Žiaci z 1. roč. 
  

 

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.umele-stromy.sk/soubory/stranky/Medzinarodny-den-deti-MDD-13.png


Správy z MŠ 

Netradičný  „Deň detí“ (1.jún 2016) 

 

Návšteva  predstavenia „Peter Pan „ v Bábkovom divadle v Žiline prinieslo deťom  z materskej 

školy viacero pozitív: 

- Cesta diaľkovým autobusom do Žiliny znamenala pre  viacerých z nich neskutočný 

zážitok. Prevažná väčšina detí cestovala autobusom na väčšiu vzdialenosť po prvý krát. 

- Návšteva väčšieho mesta, s dopravou , križovatkami a semaformi – to bola dopravná 

výchova v praxi.  

- Samotné predstavenie, výkon bábkohercov, vynikajúca choreografia a zaujímavé efekty 

si budú deti dlho pamätať.  
- Pocit bezpečia, ktorý v nich vyvolali všetci zamestnanci školy, presvedčil , že sme výlet 

zvládli, aj keď sme zo sebou nemali rodičov. 

 

    -Zistili sme, čo je to Orloj – návštevou v Starej Bystrici a fontána 

v Oravskej Lesnej – to boli nové zaujímavosti cestou späť. 

-   Sladké ľadové odmeny od zástupkyne a pani starostky boli 

bodkou za pekným dňom. 

                                                                                 T. Loffajová  

 

 

 

 

Zážitkové učenie  ( 26.máj 2016) 

 

        Jedným z tematických celkov nášho Školského vzdelávacieho program „S Čimom 

poznávame svet“ je téma o lesných zvieratkách. Návšteva obory  na RD umožnila deťom vidieť 

niektoré lesné zvieratá v skutočnosti. Na exkurziu sme deti vopred pripravili. Mali vhodnú obuv 

a oblečenie. A hlavne sa správali veľmi disciplinovane. Zvieratá neboli také plaché ako zvyčajne. 

Naopak sme v nich vyvolali zvedavosť až tak, že nás pozorovali zo vzdialenosti asi 30 metrov. 

Deti videli zblízka stáda muflónov, danielov, jeleňov a v susednej obore aj veľké srnčie stádo. Na 

záver ich zaujala aj bažantia rodina. Posedenie po prístreškom  

malé občerstvenie bolo bodkou za zaujímavým dopoludním. 

 

                                                                                                                                     T. Loffajová  

Okolo Tatier (10.jún 2016) 

 

       Pohyb je základnou podmienkou života a zdravia. Človeku prináša spokojnosť, radosť, má 

priamy vplyv na náladu a celkové emocionálne naladenie. 

       Povzbudzovanie cyklistického pelotónu , ktorí sa vydali okolo Tatier na bicykloch, to 

v deťoch umocňovalo. Deti vnímali veľkosť pelotónu, štátne vlajky, medzi ktorými dominovala 

práve slovenská, farebnosť a hlavne dobrú náladu u cyklistov rôzneho veku. Videli, že používať 

ochranné prvky na bicykli je úplná samozrejmosť. V lete, keď sa rodičia s deťmi vydajú na cesty 

na bicykloch, netreba zabúdať na prilby a ochranné prvky. Deti to budú brať ako samozrejmosť, 

keď to uvidia u svojich rodičov. 

Nesmieme zabudnúť, že investícia do zdravia sa vždy oplatí. Hlavne, keď to nie je až tak 

finančne náročné!!!!! 

                                                                                                                                  T. Loffajová 

                                              



Predškolácky trojboj (14.jún 2016) 

 

         Materská škola Čimhová poriada každý rok súťaž predškolákov okresu Tvrdošín. Z každej 

materskej školy sa zúčastní trojčlenné družstvo predškolákov so svojou učiteľkou. Súťažia 

v zručnosti, tvorivosti a riešení logických úloh. Tento rok bol výnimočný. Oslavovali sme už 20. 

ročník“ Predškoláckeho trojboja“. Rozhodli sme sa organizovať ho inak, nie súťažne, ale 

zábavne. 20. ročníka sa zúčastnilo 17 trojčlenných družstiev  materských škôl . Deti pracovali aj 

tento rok ozaj usilovne. Konštruovali pieskové stavby, tvorili a spolupracovali pri zdobení 

kartónovej torty a tešili sa zo života, pohybu a hudby v tanečnej dielni. 

To sú všetko životné zručnosti, ktoré budú potrebovať v ďalšom živote. Vedieť žiť medzi 

ľuďmi. A to sa nám, ako organizátorom, určite podarilo. 

 

 

Prázdniny sa blížia... 

 

       Veľa rodičov si pri slove prázdniny aj povzdychne niekedy pomôžu starí rodičia, susedia , 

dobrí známi. Prevažná väčšina rodičov si môže vyčerpať časť dovolenky. Veľa z nás uteká do 

zahraničia k moru. Verte, že zaujímavé prázdniny môžete s deťmi stráviť aj doma. Čo je však 

dôležité, je nájsť si pre deti čas. Veď najkrajšie zážitky z detstva máme z rodinných výletov, 

opekačiek, spoločných aktivít, kde boli rodičia pre deti a tie sa necítili, že sú pre nich 

príťažou. 

 

Niekoľko rád čo robiť s dieťaťom , aby sa nenudilo: 

 

- Zapájajte deti do bežných činností v domácnosti, ale zoberte to ako hru,( získavanie 

pracovných návykov a zručností je základom  pre život) 

 

- Viacej s dieťaťom spievajte. Vôbec nemusíte mať hudobný sluch, len spievajte, 

s deťmi vymýšľajte melódie a slová. Učte ich ľudové piesne. ( navodite si príjemnú 

atmosféru, dobrú náladu. Deti ocenia vašu aktivitu). 

 

- Dovoľte deťom uskutočňovať objavné činnosti, aj keď sa pri tom zašpinia. Veďme 

ich k tomu, aby na veľa vecí prišli samé (bude menej otázok prečo?... a zároveň 

nechajte dieťa  

vypovedať svoj zážitok, objav). 

 

- Obmedzte televízor na najmenšiu možnú mieru.( Radšej si urobte hodinky pri 

sviečkach, spoločne sa zahrajte nejakú hru, alebo len tak pozorujte nočnú oblohu). 

 

- Nezabudnite, že počítač je dobrý sluha , ale zlý pán! 

( závislosť od počítača , tabletu, či rôznych hier, narastá každým rokom. O tom ,že je to 

veľmi nebezpečná záležitosť, mi určite dáte za pravdu. A to nerátam to nebezpečné 

žiarenie, ktoré môže mať veľmi negatívny vplyv na rozvoj každého dieťaťa) 

 

Prajem každému rodičovi pekné leto v prítomnosti svojich detí, veľa trpezlivosti, 

tvorivých nápadov, úžasných zážitkov. Verte mi, že deti na to nikdy nezabudnú. 

                                                                                  

                                                                             Bc. T.Loffajová, zástupkyňa pre MŠ 

 



Super výlet 

    Išli sme do Trstenej na exkurziu do keramickej dielne Ľuboša Hoľmu. Tam sme si mohli 

vyrobiť z hliny  čo sme chceli. Ja som si s Paťom a Jankom postavil vojakov. Potom sme šli do 

knižnice. Páčila sa mi kniha „ Svetové góly“ . V Tvrdošíne sme navštívili Galériu Márie 

Medveckej. Mala tam aspoň 199 obrazov a 200 štetcov. Bola aj v Česku, ale vrátila sa na svoju 

milovanú Oravu. Najradšej maľovala ľudí so zvieratami. Pustili nám o nej telku, to bolo pre mňa 

najlepšie. Čudné bolo, že maľovala uhlíkom. Dúfam, že pôjdeme aj nabudúce.                                                                                                                                                                     

                                                                                                                              Matúš Bodnár 2. A 

Rozlúčka a poďakovanie 

    Za všetky štyri roky sme sa toho naučili akurát dosť. Začnem to postupne: čítať, písať, počítať, 

rozdeľovať hlásky, vybrané slová, slovné druhy.... Chcel by som sa poďakovať za všetko, veľkú 

lásku, vrúcny cit a trpezlivosť, pretože to nemali s nami ľahké,  pani riaditeľke, pani učiteľkám, 

pánu farárovi, upratovačkám, kuchárkam, ale najviac našej triednej pani učiteľke. Tiež nezabúdam 

na pani učiteľku Nowakovú, Motýľovú a Silviku, ktoré odišli z našej školy. Ešte raz ďakujem za 

krásne prežité chvíle. 

                                                                                                                                                                  Patrik Šálka 4.A 

     Trieda 4.A je naj. To vám poviem. My štvrtáci sme všelijakí. Niekto neposlúcha, niekto klame 

a niektorí sú múdri. Od prvej triedy sme boli takí beťári. V prvých ročníkoch sme si precvičovali 

ústa. V treťom ročníku sme sa nevedeli dočkať na 1. sv. prijímanie. Boli sme šťastní, keď sme si 

skúšali habity. Do kostola som sa veľmi tešil, vedel som, kto ma čaká. Bol som rád, že som prijal 

Pána Ježiša.  Od krstných rodičov som dostal hodinky, ktoré sa mi veľmi páčili. Prišiel štvrtý 

ročník a tešil som sa hlavne na telesnú, hoci som mal rád aj iné hodiny. Na sv. omši som začal 

čítať prosby a mám obrovskú radosť, keď na detskej dostanem za domácu úlohu sladkosť. Chcem 

sa poďakovať všetkým pani učiteľkám, pánu farárovi, aj ostatným, ktorí to s nami vydržali. Mám 

dobré spomienky na triednu pani učiteľku. V triede sme boli trinásti. Všetci sme boli kamoši, aj 

keď sme sa pohádali. Veď viete, trieda drží spolu. Nezabudnem na nich a už teraz sa teším do 

piateho ročníka. 

                                                                                                                                                     Benjamín Bandík 4.A 

 

    Blíži sa  záver šk. roka naplneného pestrou prácou. Žiaci získali veľa vedomostí z rôznych 

predmetov. Po tejto drine každému z nás dobre padne oddýchnuť si rôznym spôsobom. Keďže  

štvrtáci už z našej školy odchádzajú, želám im, aby sa v nasledujúcich ročníkoch usilovne 

pripravovali na vyučovanie a získané vedomosti stále viac a viac obohacovali a rozširovali. 

Taktiež si občas zaspomínali predovšetkým na pekné chvíle, ktoré u nás prežili.  

                                                                                                                            Mgr. L. Števuliaková 

                                                                                                                                                                            

 

 

 



Z každého rožku trošku 

RECEPT 

LETNÉ OSVIEŽENIE 

Uvažovali ste už nad tým, že si vyrobíte vlastnú zmrzlinu, ale nevedeli ste do nej prísady? 

Ak áno, prinášame vám postup spolu s igredienciami.   

POTREBUJEME: 

5dl mlieka, 150g kryštálového cukru, 10 g maizeny, 1 žltok, 50 g čokolády 

AKO NA TO: 

Do 3 dl mlieka si dáme kryštálový cukor a privedieme do varu. V ostatnom mlieku rozmiešame 

maizenu, žltok a zmäknutú čokoládu, prilejeme k vriacemu mlieku a za stáleho miešania chvíľu 

povaríme. Zhustnutý krém necháme vyhladnúť, vložíme do mrazničky a necháme zmraziť. 

Môžeme ju podávať v pohári, ale aj v kornútkoch. 

DOBRÚ CHUŤ !                                                                                                            Žiaci z 1.A 
 

Zasmejme sa... 

Deti v škole majú hodinu výtvarnej výchovy. Pani učiteľka povie,   

teraz nakreslite váš domček alebo byt. Deti sa hneď pustili do kreslenia, 

pani učiteľka ide po triede a pýta sa Janka, že prečo nakreslil zelený dym? 

,,No, lebo moja mamička každý deň varí špenát!!!“ 

 

 

 

 

Príde Janko domov, a hovorí mamičke: ,,Mami, dnes 

som sa prvý prihlásil!“ Mama sa opýta: ,, A na čo  

sa pani učiteľka pýtala?“ Janko odpovie: ,,Kto 

rozbil okno?“  

 

 

 

 

Slon a mravec idú po moste. Mravec  

hovorí: ,,Ale dupeme, čo?“ 

 

 

Bájka o Mravčekove 

       Bol raz jeden mravec, žil so svojimi bratmi a sestrami v malebnej dedinke Mravčekovo. 

Všetci vychádzali spolu dobre. Až kým jedného dňa neprišiel mravec, ktorý bol iba trochu iný ako 

ostatní. Stále sa len povyšoval a spieval si: „Ja som mravec najväčší, nevyrovná sa mi nik.“ 

        Robil to dosť dlhú dobu, až zistil, že ho nikto nemá rád. Všetci pred ním utekali a zazerali na 

neho. Potom to skúsil inak. Bol ku všetkým dobrý a milý, ale oni ho prekukli a vysmievali sa mu. 

Odplatili mu jeho namyslenosť. On to pochopil a z dediny Mravčekovo odišiel. 

 

Poučenie: Pýcha peklom dýcha.                                                                                 Žiaci z 1. roč. 
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Pipi Dlhá Pančucha 

    Pipi Dlhá Pančucha je dievčatko, ktoré nemá rodičov. Myslí si, že jej maminka je anjel a ocko 

černošský kráľ. Raz si povedala, že sa nasťahuje do vily Vilôčky. Tomi a Anika sú jej kamaráti. 

Má oblečené modrooranžové šaty. Jej vlasy sú oranžovej farby ako mrkva, zapletené do dvoch 

vrkočov, ktoré sú asi plné gélu, pretože jej stoja. Pippi je veľmi silné dievča, zodvihne aj koňa. 

Raz sa jej stratil pán Vilson, ale ona ho našla .                                                        B. Bandík 4.A 
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Užite si leto, prázdniny, pohodu, oddych... 

 

 

 

Tešíme sa na Vás v školskom roku 2016/2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vyfarbi si..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

 



 


