
 



0.A a 1.A trieda 
Buďte ľudia, buďte iní, 

nech je naša Zem bez špiny. 

Nech je zase ako v raji, 

v každom kúte, v každom kraji. 

 

22.4. sme spolu prežili Deň Zeme. 

Rozprávali sme sa o ochrane prírody a vyrobili sme si 

takéto zemegule. 

☺ 

 

 



 

 

Čo potrebuje naša Zem? 

Čo je správne? Zakrúžkuj. 

 

Naša Zem potrebuje kvety.                                     ÁNO / NIE 

Ak vidím na zemi fľašu, nechám ju tam.              ÁNO / NIE 

Kvety musím polievať.                                            ÁNO / NIE 

Odpadky hádžem do vody.                                    ÁNO / NIE 

Starám sa o zvieratká.                                              ÁNO / NIE 

Do školy chodím stále autom.                                ÁNO / NIE 

Odpadky triedim do farebných vriec a košov.    ÁNO / NIE 



Áno, my žiaci 2.A sa nesmierne tešíme, že sme mohli byť opäť všetci spolu 

v našej triede. Online vyučovanie sme síce zvládli veľmi dobre, ale niet nato keď sa 

môžeme spolu zahrať a vyblázniť cez prestávky v našej triede. 

Našu triedu máme veľmi radi, na výtvarnej výchove sme si vyrobili jej 

zmenšenú papierovú verziu. Nevynechali sme žiaden detail. Pozrite sa na ňu ! ☺ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

Myslíme, že sa nám 

poriadne vydarila! Čo 

poviete?  

Zmenšenina našej triedy 

nám teraz slúži ako hračka 

cez prestávky. 

 

 

V mesiaci máj sme sa boli fotiť na bratislavskom hrade- tu sme si prezreli krásnu 

barokovú záhradu a vyjašili sme sa na ihrisku pod hradom. 



 

Cestu do školy sme si spríjemnili prechádzkou po starom meste a sladkou 

zmrzlinkou. 

Tento školský rok sme sa naučili  ako vznikajú nové rastlinky – zasadili sme si 

semienka bazalky a žeruchy. Pravidelne sme ich polievali, našli sme im slnečné 

miesto, aby mali rastlinky dostatok živín, svetla a tepla pre svoj rast. 



 

Naša starostlivosť sa nám vyplatila a v závere sme si pochutili na chlebíku 

s masielkom bazalkou a žeruchou. 

 



 

Niektorí sme ochutnali žeruchu po prvý raz a veeeeľmi nám chutila. ☺ 

Máme pre Vás hádanku, viete ako prebieha vývin rastlín a čo všetko potrebujeme 

na ich rast? 

Vyskúšajte správne očíslovať obrázky! 

 

Zvládli ste to? Veríme, že áno! ☺ 

Školský rok je pri konci a my všetkým prajeme pekné prázdniny a tešíme sa keď si 

v septembri porozprávame naše zážitky z leta..                

 



za perfektné plnenie školských povinností počas 

celého roka aj počas samoštúdia v čase KORONY, 

keď ste dokázali vyhľadať všetky potrebné 

informácie a pracovať s nimi vždy zodpovedne, 

spoľahlivo a načas. 

Pochvala patrí aj Vašim rodičom za trpezlivosť, 

vytrvalosť a lásku,  

ktorú Vám preukazovali v tak 

náročnom období . 

 

 

 

 

p.učiteľka Romana 

 



 
Počas jarného obdobia sme v triede sadili rôzne druhy rastlín a 

byliniek. Žiaci si vypestovali vlastnú bazalku, pažítku, slnečnice, 

melón atď. Pestovanie ich veľmi bavilo a starali sa s láskou 

o priesady, ktoré každý deň polievali. 

Školský rok sme zvŕšili výletom na Mohylu Milana Rastislava 

Štefánika. 

 
  



 

 
Naši žiaci štvrtého ročníka navštívili najstarší verejný park v strednej Európe - Sad Janka 

Kráľa.  
 
 

 

 
Sad Janka Kráľa bol založený v rokoch 1774-76 s myšlienkou vytvoriť prvý park pre širokú 

verejnosť. 
 

Park vznikol na pravom brehu Dunaja na ploche lužného lesa.  
 

Vplyvom barokového klasicizmu sa vytvorila osemramenná hviezdica priesekov pozdĺž ktorých 
sa neskôr vysadili stromoradia.  

 
Podľa usporiadania chodníkov park pomenovali Sternallee (Hviezdicová aleja).  

 
Jednotlivé aleje dostali pomenovanie podľa druhu stromov – jeľšová, topoľová, javorová, vŕbová, 

jaseňová, brestová. 
 

Najvýraznejším architektonickým prvkom v Sade Janka Kráľa je jedinečný záhradný altánok, 
ktorý bol pôvodne vežou františkánskeho kostola. 

 
Veža je obľúbeným miestom k stretávaniu, 

obchodným centrom a zároveň aj 
špecifickým orientačným bodom.  

 
V srdci sadu sa nachádza socha Janka 

Kráľa od akademického sochára 
Františka Gibalu. Socha je stredobodom 
križovatky cestičiek, ktoré pretínajú celý 

park. Celkovú atmosféra dopĺňajú 
rozsiahle záhony letničiek.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príjemné prázdniny Vám praje celá 4. A 



 

 

 

 

  

 



 


