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Čabra -čarba! Zdraví Vás nové vydanie časopisu 
Štvorlístok. Zatiaľ čo ste sa niektorí vyvaľovali, máčali, 
alebo piekli pupky na slniečku, niektorí z Vašich 
spolužiakov sa pokúšali o moju letnú úpravu. 

 
Tak čo, už ste oddýchnutí a tešíte sa nový školský rok? Čo 
keby ste ho začali prečítaním mojich stránok? Tak teda do 
toho, trocha spomienok neuškodí! 

 
 

      Ako sme sa zbavili Kyselice a privítali novú jar. 
 

 So školou sme išli na Baťov kanál, ktorý je umelo 
vybudovaný  pri rieke Morave. Ja 
som išiel, na rozdiel od mojich 
spolužiakov, na kolieskových 
korčuliach . Boli sme hodiť Kyselicu 
do Moravy, aby sme sa tak, podľa 
tradície, rozlúčili so zimou. 
Bola to veľká sranda ísť na 
kolieskových korčuliach. Ale mal 
som aj veľkú škodu. Prišiel som 
neskoro. Ostatní už boli nachystaní 
ísť ju pustiť do Moravy . 
THE END (KONIEC).   
                                 ADAM PANÍČEK   
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                   Navštívili nás vojaci 
 
        
U nás v škole boli vojaci z Afganistanu. Mal som na sebe 
ich vojenskú vestu a helmu. Vesta bola strašne ťažká. Videl 
som aj hľadač mín . Bol tam aj nadporučík .     
                                                                                      Adam  
                                                                                                                                                                           
Bolo to super ,hovorili o svojej misii. Počuli sme vojenskú 
prísahu. Proste, super!   
                                                                      Martin Horniak 
   
Boli  u  nás vojaci. A  dali  nám aj časopisy.  
                                                                  Venda Roháriková 
 
Keď tu u nás boli vojaci, mohli sme sa spýtať hocijaké 
otázky. Napríklad či jazdili v tanku, či zažili aj nejaké 
smutné chvíle atď.                                        Natka Nemcová 
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                      Deň narcisov   
 
Bol deň narcisov a druháci a tretiaci išli do ulíc, aby rozdali 
čo najviac narcisov a vybrali nejaké to euro na podporu 
ľudí, chorých na rakovinu. Ja som bol jeden z druhákov, 
ktorí rozdávali narcisy. Bola to celkom zábava oslovovať 
ľudí na ulici.      
                                                                   Matej Michalovič 
 
Dostali sme preukazy, pokladničku, narcisky a letáčiky a 
vybrali sme sa na  námestie. Myslím si, že táto akcia je 
veľmi prospešná pre chorých ľudí. Mne sa páčila.                                      
                                                                                Adelka D. 
 
Keď  sme  boli  na  ulici,  oslovovala  som  ľudí. Bavilo  ma  
to. Niektorí  prispeli  ochotne  a  niektorí ani nie.                                                                                                                                  
                                                                    Tatiana  Turisová 
 
Srandovné bolo, keď sme stretli Angličana. On nám 
nerozumel. Ja som mu rozumela iba „thank you very 
match“ (ďakujem veľmi pekne). 
                                                                                Adelka D. 
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                                             Deň Zeme        
 

 
Včera sme išli na Kalváriu. Zbierali sme tam kvety a našli 
sme kosť z človeka.  
                                                                            Jakub Pěček 
 
Krásne svietilo slniečko. Okrem toho, že sme trhali kvety 
do herbára, aj sme sa naháňali a pozorovali pohreb. Chceli 
sme vidieť rakvu, ale bohužiaľ sme to nevideli.  
                                                                  Katarína Poláková 
 
Videli sme panorámu mesta. Je vidieť šesť veží skalických 
kostolov.                                                                    Tánička  
 
V triede u prvákov sme  kvety dali vylisovať, pomocou 
atlasu rastlín sme určili ich názvy.  
                                                                                     Adelka 

 
                                           

Pod kopcom rástla najviac púpava a hluchavky. 
Julka 
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                  Obrázok nakreslila Natálka Nemcová 
                      

                                                     Deň  vody 
 
          
Cez Deň vody sme ochutnávali vodu zo všelijakých miest a 
dedín. My sme tiež ochutnávali vodu.                                                     
                                                                               KATKA P.                                    
 
Prišli k nám dvaja vodníci. Volali sa Brekeke a Rusalka.      
                                                                                    Adelka  
  
Voda je pre náš život veľmi dôležitá.Keby sme nemali 
vodu, tak by sme zomreli. Človek musí vypiť dva až tri litre 
vody za deň.  
                                                                    Matej Krakovský 
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Ja som hrala Rusalku u druhákov a bola to sranda. Brekeke 
(Martin) nalieval vodu do pohárov a deti mali zistiť, ktorá 
je zo Skalice. Ponúkali sme vodu z Prievidze, z Tatier, zo 
Štefanova, zo Skalice a minerálku Korytnicu. Väčšina detí 
vodu zo Skalice spoznala. Ja som vypisovala, čo pijú 
najviac a potom som sa ich ešte pýtala, či už chutnali pivo a 
potom ešte, ktorá voda im najviac chutí.  
                                                                                   Terka Š. 
 
Aj mňa sa pýtali, akú vodu najčastejšie pijem. Povedal som , 
že minerálku. Najradšej mám Poděbradku.  
                                                                            Jakub Pěček. 

            Hasiči 
 
Páčilo sa mi , ako sme išli do auta. A hasičská výbava. Mali 
aj peknú hasičskú garáž. Neviem prečo, ale stál tam aj máj. 
                                                                    Jakub Krakovský 
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Páčilo sa mi , ako nám ukazovali hasičské kliešte. Ako nám 
ukazovali vodné čerpadlo a ešte aj staré hasičské autá. 
                                                                           Jakub Pěček 
 
Páčilo sa mi hasičské auto. Boli tam aj tie kyslíkové bomby. 
                                                                         Riško Medlen 
 
Páčilo sa mi veľké hasičské auto. Mali tam aj veľké 
hasičské oblečenie. 
                                                                    Dominik Rusnák 
 
Páčilo sa mi oblečenie aj hasičské auto. Ale prekvapilo ma, 
že v hasičskom aute je iba osem miest. 
                                                                   Matej Michalovič 
 Páčilo sa mi hasičské auto. Mali tam aj oblečenie. Mohli 
sme si vyskúšať aj hasičské oblečenie. 
                                                                          Marek Matúš 
 
Páčilo  sa  mi hasičské auto. V aute bolo pekne, mali tam 
peknú výbavu. 
                                                                    Lívia Sedlačková 
 
Mne sa páčili vysielačky a hasiace prístroje.  
                                                                                Adelka D. 
 
Mne  sa  páčilo, keď  som  sa  hrala s  Natálkou  a  Peťkou  
a že tam tiež  mali postavený  máj.  
                                                                 Venda  Roháriková 
 
Páčilo sa mi ohňovzdorné oblečenie, lebo bolo smiešne. 
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Duškov tatko v ňom vyzeral ako mimozemšťan. 
                                                             MARTIN HORNIAK 
 
Aj mne sa to páčilo. Hlavne vysielačka a hasiaci prístroj. 
                                                          ADELA  DUJSÍKOVÁ 
 

                                                                 
 
 
 
 
                                                        
 
 

                                            Deň matiek 
 

AKO SME NACVIČOVALI GRÁZLIKA 
GABA 
Ja som si zahral   Vilka, Gabovho 
poslušného brata. Tá rola sa mi veľmi 
páčila. Moja mamina sa na tom veľmi 

smiala.                                                               Michal Mrva  
 
Ja som sa iba  pozeral na spolužiakov, ako nacvičovali 
program. Mal som tréning, preto som nevystupoval.  
                                                                                      Dušan 
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Ja  som bol Bachratý Blažej. Išiel som si kúpiť auto.  
                                                                            Jakub Pěček    
 
Ja som hrala Nalaďovú Naďu. Kúpila som si od nej otroka 
Vilka(Miško).Kúpila som si aj vejár, s ktorým ma otrok  
Vilko ovieval.  
                                                                      Petra Motúzová 
 
Mamu grázlika Gaba som hrala ja. Bola sranda to 
nacvičovať. Smiali sa žiaci, pani učiteľky, ale najmä 
mamičky, lebo tam bol smiešny text.      
                                                                                          Sisi 
 

obrázky Vilka a Gaba nakreslila 
Natálka Nemcová 

 
 

 
MDD 
 
Deň detí sme oslávili super 
vychádzkou k Baťovmu kanálu. 
Všetci sme sa veľmi tešili, lebo nás 
čakala plavba loďou po kanále, 
fotenie, tvorivé dielničky a 
športové hry. A po výdatných 
dažďoch nám aj počasie vyšlo ako 

na objednávku! Bolo slnečno a všetci sme si to užívali.  
                                                                        Redakčná rada 
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Na Deň detí sme išli na Baťák. Pačilo sa mi to. Plavili sme 
sa na lodi. Videli sme ako si pán jazdil po vode s loďkou na 
ovládanie.  
                                                                      Petra Motúzová 
 
Bolo to pekné. Tie loďky boli pekné, ale aj ten  vlak, čo 
išiel po moste, bol pekný.   
                                                                             Dušan Šelc 
  
Boli tam tvorivé dielničky. My s Peťkou sme si vyfarbovali 
obrázok. 
Boli sme aj na lodi a mali sme pekný výhľad. A boli  sme aj 
na hojdačkách.  
                                                                      Natka Nemcová   
Hrala  som  sa s  Natkou a  Peťkou. A  páčilo sa mi  tam.     
                                                                 Venda  Roháriková 
Keď sme išli na Baťák, museli sme preskakovať sliziakov 
/slimákov bez ulity/. Potom sme sa hojdali s Táničkou na 
hojdačke a spievali sme našu vymyslenú pesničku. Bolo to 
proste super.  
                                                                   Terezka Švrčková 
 
Išli sme na baťák. Vozili sme sa na lodi. Boli sme sa aj 
fotiť. Veľmi sa mi tam páčilo.  
                                                                          Marek Matúš                                                                            
Páčilo sa mi, ako sme boli na veži. Kúpil som si hranolky, 
ale sa mi vysypali.  
                                                                            Jakub Pěček 
 
Mne sa najviac páčilo plavenie na lodi. Po ceste tam sme 
uvideli zajaca. V tvorivej dielničke som si vyfarbila 
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motorky.  
                                                                   Julinka Fabiánová 
 
Mne sa najviac páčilo fotenie na lodi. Cesta sa mi zdala 
veľmi dlhá a bol som veľmi unavený. 
                                                                  Dominik Zemánek 
 
Mne sa najviac páčilo vyliezanie na most. Už neviem, čo sa 
mi ešte páčilo.  
                                                                            Tadeáš Filúš 
 
Mňa bavilo jazdenie na lodi a fotenie. Bavilo ma ešte, ako 
sme si mohli všetko kúpiť v bufete. Ja som si kúpila papier 
na jedenie. To už je všetko.  
                                                                    Sabinka Vaňková 
Mne sa páčilo na tej lodi. Videl som tam žabky a zdochnutú 
rybu. Samko Matúš. 
Bola  som  na  rozhľadni. Pán sprievodca nám povedal, že 
kanál dal vybudovať Tomáš Baťa a že slúžil na prevážanie 
uhlia a dreva z Moravy na Slovensko. Baťa bol 
veľkovýrobca topánok. Staval tehlové domy, také, aké sú v 
Hodoníne.  
                                                                    Tatiana  Turisová 
 
Bolo tam super bol tam aj otvorený bufet. Kúpila som si 
hranolky a vypýtala som si dve vidličky lebo so mnou jedla 
aj kamarátka.  
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Cez prázdniny sme sa takmer všetci zúčastnili školského 
tábora v Bombove. Mali sme super počasie a možnosť 
kúpať sa v bazéne. Pátrali sme po stopách Dinosaurov. 
                                 

                                        
 
 
Pár perličiek, ktoré sme na tábore zapísali: 
 
Klárka – Koník nás môže kopnúť zadkom! 
Matúško – Ja budem mať koňa. 
Dr.Košík  -Matúško už má dve mačky a andulku a to už je          
blízko k veľkému zvieratku. To už mu naozaj musia kúpiť 
koňa. 
Dominik slečne animátorke – Si sexi kočka, bejby! 
Paťka – To bol blesk ako hrom! 
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Tadeáško, keď sa blýskalo – Asi bude hra o vyhýbaní sa 
blesku. 
P.uč. Evička  pri písaní pohľadníc– Pani učiteľka Janka, D... 
tvrdí, že už videl po „č“ napísané tvrdé y. 
P.uč. Janka – No ja som to teda ešte nevidela! 
Miško – Ale pani učiteľka, veď D... to vidí každú chvíľu – 
vo svojom vlastnom zošite! 
Tánička – Moja babička je vdova. Mám na pohľadnicu 
napísať oslovenie „Vážená  vdova?“ 
 

A tieto príbehy pre Vás napísali druháci:           .      
                                     
                                       Ježko 
Raz na jeseň náš pes veľmi štekal. Mama sa išla pozrieť 
von a našla tam malého ježka. Odvážili sme ho na 
kuchynskej váhe a zistili sme, že je veľmi maličký a zimu 
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by neprežil. Zbehla som do pivnice pre klietku po škrečkovi 
tatino preňho priniesol drevené  piliny. Uvarili sme mu 
vajíčko a dali sme mu ho zjesť. Na ďalší deň sme kúpili 
konzervy pre mačky a odvtedy ježko pekne priberal. 
Niekedy sme ho nechali pobehovať po chodbe a kuchyni  
a keď sme mu čistili klietku, museli sme ho dať do vane, 
aby nám neutiekol. Keď bol vykŕmený, urobili sme mu na 
dvore v  debničke brlôžtek a ježko sa uložil na zimný 
spánok . Na jar sme ho začali znova kŕmiť a na Veľkú noc 
sme ho vypustili do záhrady. 
Takto sme zachránili malého ježka.     
                                                                               Barborka 

 
                                      Andulky 
 
Nemám doma žiadne domáce zvieratko. Chcel by som mať 
doma psa alebo myš. Mohol by byť aj papagáj. Rodičia mi 
nechcú dovoliť nič. Pred tromi rokmi som mal andulky. 
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Dostal ich môj brat Matej k narodeninám. Boli tri. Bývali v 
klietke. Jedna bola zelená druhá modrá a posledná žltá. 
Starať sa o ne bolo jednoduché .Raz za deň dostali čistú 
vodu a do misky proso. Nestihli sme ich však dať 
andulkám. Cez noc nám ich zožrala hladná mačka. Bol som 
vtedy veľmi smutný. 

 
                              
                           Môj psík 

 
Môj psík sa volá Bobinko. Vlastne to nie je môj psík, ale 
babkin a dedkov. No keď tam prídem, skáče po mne od 
radosti a sme stále spolu. Keď idem na prechádzku, ide aj 
Bobi. Keď idem na ihrisko, ide aj Bobinko. Keď som 
smädná, tak je smädný aj Bobinko. A s jedlom sa vždy s 
ním rozdelím. Najradšej sa hráme na dvore. Babka má aj 
jednu veľkú mačku Micku a dve mačiatka. Bobinko má s 
nimi veľa práce, lebo sa o nich stará, akoby bol ich. 
Ochraňuje ich a nikoho k nim nepustí. Teda i mňa, babku a 
dedka . Keď  jedného dňa Bobinko na dvore veľmi štekal,   
utekala som sa pozrieť čo sa deje. Keď som prišla, zbadala 
som ježka Odvtedy sa Bobinko staral o dve mačky a 
jedného ježka. 
 
 
 
 
 
V mojom dome mám málo povinností, ale zato veľmi 
dôležitých. Jednou z nich je starať sa o môjho psíka menom  
Šedou. Do minulého týždňa som si túto úlohu plnil 
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zodpovedne. 
V piatok sme sa s mamou a otcom chystali tráviť víkend na 
Terchovej. Keďže náš pes je nemecký ovčiak, museli sme 
ho naložiť do vozíka. Cesta prebiehala dobre až dovtedy, 
kým som zistil, že Šedou z vozíka utiekol. Vtedy som 
pocítil beznádej a strach o jeho život. Otec však konal 
rýchlo. Psa chytil a odviezli sme ho na veterinu. Lekár však 
povedal, že situácia je vážna a psík musí podstúpiť 
operáciu. Tak sme plánovaný víkend na Terchovej strávili 
na veterinárnej stanici.                                    
                                                                                 Nicolas 
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KLEBIETKY :                                                                                               
 

- Žiak  F.  sa  zaľúbil  do  žiačky  M.  a  prichytila  som  
ich  pri  čine. 

HNÚS!!!Žiak  F. je  veľmi  malý  a  žiačka  M.  ešte  
menšia. T. 

- Žiak D. sa zaľúbil do spolužiačky V. A videla som, ako 
si dali pusu, teda on jej, na líce. Ale už sa asi nemajú 
radi. A. 

- Žiak D. si na WC spieva: „Jeden za všechny, všichni za 
jednoho.“A. 

- Žiak N. sa točil okolo tyče ako tanečnica. A. 
- Viete, že máme v škole chodiace gitary? Chlapcom 

totiž spoza gitary trčia len nožičky, ručičky a ušká. 
Vyzerá to milo a smiešne. E. 

 

                             
 
 
 Dievčatá z redakčnej rady sa rozhodli, že budú pre Vás 
písať na pokračovanie román Ordinácia v ružovom. Tu je 
prvá časť:                                  
 
                  Ordinácia v ružovom  1. časť 
               
Bola raz jedna ordinácia v ružovom. Bolo tam všetko 
ružové. Dokonca aj doktori a sestričky boli ružoví. Keď sa 
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chcel niekto zamestnať za doktora alebo za sestričku, musel 
si všetky potreby kúpiť sám, ale nemohla to byť iná farba 
ako ružová. Aj doktori museli byť namaľovaní, museli mať 
ružovú linku na očiach a museli mať ružovú špirálu a aj 
ružový lesk na perách. Raz im tam doviezli chlapca, ktorý 
mal zlomenú ruku. Ale ho nechceli ošetrovať lebo nebol 
oblečený do ružova. Tak sa musel ísť domov prezliecť. Ale 
zistil, že nemá nič ružové iba jeho sestra mala ružové šaty. 
Musel si ich obliecť. Potom ho konečne vyšetrili. 
 
Žiaci z redakčnej rady pre Vás nachystali niečo pre zábavu: 
 

Deti sa musia dostať do školy 
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Okrem toho, že chcem poďakovať redakčnej rade a 
všetkým ostatným pisateľom, chcem Vás, milí čitatelia 
poprosiť, či by ste sa nemohli zamyslieť nad novým 
názvom nášho školského klubu. Zároveň by ste mohli 
spoločne v triede premýšľať nad názvom Vašej triedy. 
Podrobnosti sa dozviete od Vašej pani učiteľky a pani 
vychovávateľky. 
                     
 
 

                      Želám veľa skvelých nápadov. 
 

Váš 
Š T V O R L Í S T O K 

 
 
 
 

                                                                          


