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                                        ZISTILI SME  

ţe v týchto vybraných slovách po P sa vţdy píše tvrdé y : 

 

pýcha, pýšiť sa, spyšnieť, pyšný, prepych, pykať, odpykať, pýr, pýriť 

sa, pysk, pyskatý, pyštek, pýtať sa, spytovať sa, vypýtať,  opytovať 

sa, opytovacia, nespýtať sa, dopyt, pytačky, pytač,  pytliak, pytliačiť, 

pytliactvo, kopyto, kopýtko, kopytník, párnokopytník, 

nepárnokopytník,    

 

 
 

                                         NAVŠTÍVILI SME 
  

- Centrum voľného času v Dubnici nad Váhom. Boli sme zvedaví na 

zvieratá, ktoré tam chovajú. Okrem rôznych druhov plazov sme videli 

aj papagáje a andulky. Páčil sa nám aj zajac, ktorý prestrčil cez pletivo 

pyštek, aby nás mohol oňuchať. Koza zas mala pysk plný sena. 

Škoda, ţe uţ nerastie pýr, určite by jej chutil. Najviac sa nám páčilo, 

ţe sme sa mohli povoziť na koníkoch. Kôň patrí medzi kopytníky, 

lebo má kopytá. O kopytá koňa sa stará kováč. Veľkosť kopýt je 

rôzna. Poníky majú malé kopýtka. Dozvedeli sme sa, ţe tie sa 

nepodkúvajú. Kováč chodí do CVČ podkúvať kone kaţdých 8 

týţdňov. Keď išiel koník po ceste, bolo počuť klopkanie jeho kopýt. 

Videli sme aj skleník, na ktorý sú pracovníci CVČ veľmi pyšní. 

Exkurzia sa nám veľmi páčila. 

                                                                          Deniska Koštialiková 

 

   



 

   
 

          
 

   
 

- navštívili sme nádherný muzikál Perinbaba. Rozprávku poznáme 

z televízie, tak sme boli zvedaví, či sa jej muzikál bude podobať. 

Tieţ tam vystupovala macocha a jej pyšná dcéra Dora, krásna 

Alţbetka a jej otec. Hlavnou postavou bol Jakub, ktorý sa okrem 

urastenej postavy mohol popýšiť aj krásnym hlasom. Dora sa ho 

spýtala, odkiaľ prišiel. Neverila, ţe z neba. Jakub pykal vo 

väzení, lebo ho obvinili, ţe zmárnil Alţbetku. Nedobre skončili 

aj Alţbetkine pávy, ktoré sa pýšili krásnym farebným perím. 



Našťastie, dobro zvíťazilo nad zlom. Nakoniec si Jakub 

Alţbetku vypýtal za ţenu. Aj keď sa trochu pýrila, ţeních sa jej 

páčil. Odmietnutá Dora ohrnula pysk a spolu s macochou 

skončila v jame plnej smoly.  

                                                                                  kolektívna práca 

   
 

   
 

 
 

                                                 OBJAVILI SME 

 

- ako sa kreslí na počítači v skicári. Pani učiteľka nám zadala 

úlohu: nakresliť taký obrázok, ktorý by súvisel s vybranými 

slovami po p. Deti, ktoré nepočúvali, sa museli opýtať ešte raz. 

Niektorí kreslili pyšnú princeznú. Pýcha je zlá vlastnosť. 

Princezné na obrázkoch mali prepychové šaty. Iní kreslili zas 

pytliakov. Pytliak, ktorý zabije zviera, musí za svoj čin pykať. 

Mňa napadlo nakresliť pýr na lúke. Deťom sa kresby vydarili 

a boli na seba pyšné. Na jednom obrázku bola princezná aj 

s pytačom. Ţiadal ju práve o ruku a ona sa od hanby pýrila. Na 

inom zas kôň a kobyla s kopytami a krava s veľkým pyskom. 



Vydarené obrázky dá pani učiteľka na našu stránku, aby sme sa 

mohli nimi popýšiť aj ostatným. 

                                                                                     Klárka Palčeková 

        
 

   
 

    
 

    
 



     
 

  
 

Objavili sme, kto je pyskatý a kto nie. Niektoré deti nemajú rady: 

- špenát / Nikolka, Romanka, Milanka, Marek, Miško, Adam B. / 

- rajčinovú polievku / Nikolka, Maruška / 

- ryţu, papriku, vajíčkovú polievku  / Nikolka / 

- klobásu / Nikolka, Barborka /  

- grep / Samko, Emmka / 

- pečienku / Samko, Romanka, Klárka, Milanka, Marek,  

                    Barborka, Miško, Denis, Emmka,  Maruška / 

- huby / Samko, Maťko Ţ., Aďo,  Maťko Š., Adam V., Adam B.,  

                Denis, Emmka, Maruška / 

- petrţlenovú polievku, zemiaky v šupke / Samko / 

- špagety s mäsom, strúčkovú polievku / Romanka /  

- cibuľu / Katka, Klárka, Deniska / 

- kapustovú polievku, španielskeho vtáčika  / Katka /  

- lečo / Katka, Maťko Ţ. / 

- horčicu / Klárka, Maťko Š., Deniska / 

- rybaciu nátierku / Klárka / 

- rybu / Milanka, Deniska, Maruška / 

- rezancovú polievku / Miško, Denis, Deniska / 



- tlačenku, kyslú kapustu / Maťko Š. / 

- syr, maslo, halušky, olivy / Adam V. / 

- zemiaky / Milanko / 

- fazuľu / Denis / 

- bravčové mäso / Denis, Maťko Š. / 

- makové knedle s čerešňami, strúhaný syr / Emmka / 

- zeleninovú polievku / Jakub M. / 

- dusenú kapustu / Maruška / 

Objavili sme aj to, ţe dve deti z našej triedy nie sú ani trochu pyskaté  

 / Jakub Slávik a Timo Uhlík /.  

 

 

- dozvedeli sme sa, ţe kopyto nemajú len kopytníky, ale je to aj 

pomôcka, ktorú pouţívajú obuvníci pri svojej práci. Dve takéto 

kopytá priniesla ukázať Deniska do školy. Prvé kopyto 

pouţívajú obuvníci pri výrobe nových topánok a na druhom ich 

zas opravujú. Toto kopyto bolo dosť ťaţké, lebo bolo vyrobené 

zo ţeleza. Malo tri časti: 

1. na opravu opätkov 

2. na opravu detských topánok 

3. na opravu topánok pre dospelých. 

Vidieť takéto kopytá je uţ vzácne, lebo dnes sa topánky ručne 

nešijú. Vyrábajú sa moderným spôsobom vo veľkých závodoch. 

 

                                                                      Emmka Gašparová  

 

   
   



   
 

Kaţdý vie, ţe za zlé skutky sa musí pykať. Za čo pykali 

naposledy deti z našej triedy ? 

- keď sa bili so súrodencami / Samko, Adam V., Barborka, 

Nikolka, Timo, Emmka, Jakub M., Katka, Milanka, Klárka, 

Marek, Aďo, Deniska, Jakub S., Denis / 

- keď odvrávali rodičom /Samko, Nikolka, Timo, Milanka,Marek/ 

- keď dostali v škole zlú známku alebo poznámku / Samko, 

Maťko Š., Milanko, Miško, Denis / 

- keď sa im nechcelo upratovať detskú izbu / Samko / 

- keď sa bili s kamarátmi / Romanka, Jakub M. / 

- keď sa im nechcelo učiť a písať úlohy / Nikolka, Emmka / 

- keď rozbili riad / Emmka, Maťko Ţ. / 

- keď škaredo písali / Maťko Š. / 

- keď prišli neskoro domov / Katka / 

- keď sa hrali s ohňom / Katka / 

- keď necvičili na klavíri / Deniska / 

 

 

                                      Stopy v lese 

   

V nedeľu sme boli s mojím tatom a sestrou v lese. Odlievali sme 

stopy kopýt zvierat. Pouţili sme vodu a sadru. Spolu sme to 

zmiešali a vyliali do stopy. Keď sme vyberali odliatok, videli sme 

v zemi korene pýru. Počuli sme aj výstrel. Mysleli sme si, ţe to bol 

pytliak. Som pyšný, ţe sa nám to podarilo. Boli to stopy kopýt 

diviaka a srnky. 

                                                                                        Matej Ţivčic 

 



    
 

V starej chalúpke, v ktorej vyrastala moja babička, sme na povale 

objavili starú podkovu. Babka sa popýšila, ţe táto podkova má uţ 

50 rokov a slúţila na podkutie konských kopýt. Vypýtal som si ju 

domov, aby mi prinášala šťastie. Som na ňu pyšný. 

                                                                           

                                                                                        Adam Vass 

 

   
 

Ako by mal byť zariadený prepychový dom? Mal by mať: 

- bazén s tobogánmi a vírivkou / Nikolka, Maťko Š. , Milanka, 

Maťko Ţ., Romanka, Adam B.,Barborka, Deniska, Maruška, 

Milanko, Emmka, Timo, Aďo, Adam B., Katka / 

- veľa izieb / Nikolka, Klárka, Maťko Š., Miško, Marek,  

                      Barborka, Adam V. / 

- drahý nábytok, moderné zariadenie / Miško, Klárka / 

- veľkú terasu / Klárka, Milanka, Barborka / 

- obrovskú záhradu / Jakub S., Romanka, Adam V.,Maruška,  

                                   Milanko, Jakub M., Emmka / 

- veľa psov / Klárka, Maťko Ţ.,Emmka , Adam B., Samko,Katka / 



- bar so zmrzlinou / Maťko Š. / 

- stráţený pozemok s elektrickým plotom, alarm a kamery, 

automatické brány / Maťko Š., Maťko Ţ., Miško, Adam V. / 

- podzemný bunker v prípade napadnutia / Maťko Š. / 

- veľkú garáţ s drahými autami a motorkami  / Maťko Š., Maťko 

Ţ., Miško, Adam B., Barborka, Adam V., Emmka, Samko / 

- sluhov a slúţky / Milanka, Barborka, Adam V., Milanko, Jakub  

                               M., Timo, Aďo, Katka / 

- veľa mačiatok / Milanka, Emmka / 

- vlastný park pri dome s pávmi / Jakub M. / 

- fontánu a jazierko / Maťko Ţ., Milanko, Jakub M., Emmka,  

                                   Adam B. / 

- všetko zo zlata / Marek, Deniska, Samko / 

- ihriská s preliezkami / Adam V., Deniska, Maruška / 

- skrine plné drahých šiat a šperkov / Deniska, Emmka, Samko / 

- vlastné nahrávacie štúdio, disko guľu a tanečný parket /Maruška/ 

- vodnú posteľ / Romanka, Emmka, Katka / 

- stajne s koňmi / Emmka / 

- veľký televízor / Emmka, Aďo / 

- veľa počítačov / Timo, Aďo, Adam B. / 

- vrtuľník s vlastným letiskom / Timo / 

- kolotoče a trampolínu / Timo / 

- futbalové a golfové ihriská, tenisový kurt  / Aďo / 

- krásny veľký krb / Samko / 

- svetlá, ktoré sa rozsvecujú na zatlieskanie / Katka / 

  

 
 

 

                                                SPOZNALI SME      

 

- pani Riecku, ktorá pracuje na Mestskom úrade v Ilave. Má na 

starosti evidenciu obyvateľstva. Spýtali sme sa jej :   

1. Koľko obyvateľov má v súčasnosti Ilava? 

K 10. decembru 2009 je to presne 5448 obyvateľov. 

2. Kedy sa narodil jej najmladší obyvateľ? 

Práve dnes, 10.12.2009, ráno. 

3. Koľko rokov má najstarší obyvateľ Ilavy? 



Momentálne je najstaršou obyvateľkou mesta Ilava pani 

Genzerová, ktorá má 98 rokov / narodila sa v roku 1911 / 

4. Koľko detí sa narodilo v našom meste od januára 2009? 

50. 

     5. Ktoré mená dávajú rodičia svojim deťom najčastejšie? 

         Najčastejšie dievčenské mená sú Sára, Lenka a Laura. 

         Medzi chlapcami je zas najviac Jakubov. 

6. Sú medzi nimi aj nejaké nezvyčajné mená / napríklad  

     po filmových hrdinoch / ?   

     K neobyčajným a málo pouţívaným menám patrí napríklad  

     dievčenské meno Chiara. 

7. Ţijú v Ilave aj obyvatelia iných národností? 

V evidencii máme štyroch občanov českej národnosti. Ostatné 

národnosti eviduje cudzinecká polícia. 

      8. Koľko ľudí sa v tomto roku prisťahovalo do Ilavy? 

          91 

      9. Koľko sobášov bolo uzavretých v tomto kalendárnom roku? 

          V roku 2009 bolo v meste Ilava uzavretých 48 sobášov a 35  

          manţelstiev bolo rozvedených. 

     10.Oslávili v tomto roku nejakí manţelia jubilejné výročie  

          svadby? 

          Áno, striebornú svadbu, 25 rokov vzájomného spoluţitia. Tých 

          výročí bolo určite viac, ale my evidujeme len tie, ktoré boli  

          uzavreté v Ilave.   

     Interview bolo veľmi zaujímavé, dozvedeli sme sa mnoho nového.  

     Veď kto sa nespýta, ten sa nedozvie. 

          

                                                                                      kolektívna práca 

 

    



     
 

- spoznali sme princeznú Krasomilu z rozprávky O pyšnej  

princeznej. Rozprávku sme pozerali v triede na interaktívnej tabuli. 

Pyšná bola preto, lebo ju jej otec rozmaznával. Kvôli svojej pýche 

nemala ţiadnych priateľov. Tejto zlej vlastnosti ju zbavil kráľ 

Miroslav, ktorý sa prezliekol za záhradníka. Nemal prepychové 

šaty, ale obyčajné, ktoré si poţičal od obuvníka. Keby bol aj on 

pyšný, rozprávka by sa určite neskončila dobre. Princezná sa 

zmenila na dobrú a láskavú a za svoju pýchu sa veľmi hanbila. Či 

sa aj pýrila, sme nevideli, lebo film bol čiernobiely. 

 

                                                                  Romanka Kameništiaková 

 

    
 

                                   Beseda s poľovníkom 

 

        Prišiel k nám na besedu poľovník. Porozprával nám veľa 

zaujímavých vecí. V knihe nám ukázal odtlačky kopýtok rôznych 

párnokopytníkov. S pytliakom sa osobne nestretol, ale sám sa chytil 

do pytliačej pasce. Vysvetlil nám, ako poľovníci proti pytliactvu 



bojujú, aj aký je rozdiel medzi poľovníkom a pytliakom. Pytliak 

zvieratá nechráni, ale poľuje na ne kedykoľvek v roku. Najmä však 

v noci. Kaţdý pytliak by mal pykať za svoje zlé skutky. Poľovníci 

stavajú pre zvieratá krmelce a v zime ich prikrmujú. Ten poľovník je 

môj tatino. Som naňho pyšná. 

 

                                                                                Maruška Čierniková 

 

    
 

    
 

   
 



 
 

                                                VYHĽADALI SME 

 
 

Zaujímavosti o zvieratách: 

Kopyto – je tvrdý útvar na konci prstov niektorých cicavcov. Kopyto  

                 je vytvorené z rohoviny, čiţe z rovnakej hmoty ako nechty  

                 a pazúry. Zvieratá, ktoré majú kopytá, nazývame  

                 kopytníky. Delíme ich na párnokopytníky 

                 a nepárnokopytníky. Medzi párnokopytníky patria:  

                 diviak, hroch, ťava, jeleň, los, sob, srnec, ţirafa, zubor,  

                 kamzík, muflón, bizón, krava, byvol, daniel. Medzi  

                 nepárnokopytníky patria kôň, zebra, somár, tapír,  

                 nosoroţec. 

                                                                                        Jakub Matejka 

 

  
 

 

Ľudové múdrosti: 

☻ Pýcha je priateľom hlúposti. 

☻ Pyšný pyšného najviac nenávidí. 

☻ Pýcha na ulici, prázdno v truhlici. 

 

Zaujímavosti o zemepisných názvoch : 

Pyšný štít -  je jedným z najvyšších vrchov (2 621 m n. m.)  

                    Slovenska, leţiaci vo Vysokých Tatrách. 

                                                                             Deniska Koštialiková 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Vrch
http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A9_Tatry_%28pohorie%29


   
 

      Na internetovej stránke našich českých partnerov  

/ www.zsfelberova.svitavy.cz / sme si vyhľadali, ako sa oni v svojom 

časopise popasovali s vybranými slovami po b. Ich časopis sa nám 

veľmi páčil, môţu byť naň pyšní. Zistili sme, ţe niektoré vybrané 

slová majú rovnaké ako my, ale našli sa aj také, ktorým sme 

nerozumeli. Boli to napríklad : nabyla, pobyla, nezbyla, bytůstka a  

tajenka. Na ich význam sme sa museli spýtať pani učiteľky. Český 

jazyk je veľmi zaujímavý. Sme radi, ţe sa popri vybraných slovách 

naučíme aj češtinu. 

                                                                                     Klárka Palčeková 

 

      V Mestskej kniţnici v Ilave sme si vyhľadali kniţku od Ľudmily 

Podjavorinskej Čin  - Čin. Rozhodli sme sa, ţe si podľa nej zahráme 

divadielko s názvom Pytačky. Vystupuje tam nesmelý pytač, 

vrabčiak Čimo, jeho rodičia, krásna Čin-Čin a veľa iných postáv. 

Starý svat prišiel vypýtať nevestu od jej rodičov. Tí sa spýtali Čima, 

či ju dokáţe vychovať. Potom sa spustila hádka, ktorú zastavila aţ 

mladá nevesta. Nakoniec pytačky dopadli dobre a bola svadba. 

Pytačov hrali striedavo Marek, Miško a Milanko. Všetci sa od hanby 

pýrili, keď ich chcela Čin – Čin chytiť za ruku. Divadielko sa nám 

vydarilo, nahrali sme si ho na video. Sme naň právom pyšní! Môţeme 

si ho kedykoľvek pozrieť na blogu našej triedy 

/www.kronikatriedy.blogspot.com / pod názvom December – Vianoce 

klopú na dvere. 

                                                                                      kolektívna práca 

http://www.zsfelberova.svitavy.cz/


    
 

    
 

                                           
Hádanky: 

☺ S jedným uškom, veľkým bruškom stojí pyšný pán. Pijem z neho 

     plným dúškom. Čoţe je to? / dţbán / 

☺ Pyšný kráľ chodí v lese, na hlave si strom nesie. Čo je to? / jeleň / 

☺ Jaguár je na ne pyšný, my ich občas máme z višní. Ţirafa ich hrdo  

     nosí, nemá ich hroch tuponosý. Čo je to? / škvrny / 

☺ Pysk má, a neţerie, jazyk má, a nelíţe. Hodne sa nachodí, a nikdy 

     nepýta jesť. Čo je to? / topánky / 

                                                                                           Denis Šebík  

 



                              Praveké zviera s kopytami 

 

    Ţilo raz jedno zviera v praveku. A čuduj sa svete, malo kopytá. Je 

to zvláštne, pretoţe v praveku ţilo málo kopytníkov.  Pýtate sa, ako 

sa volalo? Bol to Entelodon. V dnešnej dobe by patril medzi 

párnokopytníky. Vyzeral trocha ako kríţenec prasaťa divokého a 

bradavičnatého. Ţil v Mongolsku. Samce často medzi sebou zápasili. 

Vţdy  jeden alebo obaja za to pykali, pretoţe to boli veľmi zúrivé 

zvieratá. Najviac dorastali do 2 metrov a váţili takmer tonu. S takými 

zvieratami by si nezačal ţiadny pytliak. Zoţrali skoro všetko, hlavne 

zdochliny. Na svoje zuby mohli byť pyšné, pretoţe ich mali silnejšie 

ako niektorí predátori. Dokázali nimi trhať, kúsať a drviť. Ţili pred 45 

aţ 25 miliónmi rokov.    

                                                                                     Maťko Škrátek    

 
 

                                           VYMYSLELI SME 

 

Vedľa nás býva jeden pán, ktorý je pytliak. Za svoje pytliacke 

hriechy musel pykať. Dostal podmienku. Nepytliačil iba nízku zver, 

ako je líška či zajac, ale trúfol si aj na vysokú zver. Pytliačil najmä  

jelene a muflóny. Teraz ho takto neslávne pozná celá dedina. 

                                                                                              Aďo Staňo 

               
1-slabozelená, 2-tmavohnedá, 3-slabohnedá, 4-telová, 5-tmavozelená 

                                                                                    Milanka Kučková 



 Doplň hrebeňovku tak, aby ju tvorili len vybrané slová po p: 

 1 P 

2 __ __ 

3 __ __ __ 

4 __ __ __ __ 

5 __ __ __ __ __  

6 __ __ __ __ __ __ 

7 __ __ __ __ __ __ __  

8 __ __ __ __ __ __ __ __ 

9 __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

10 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __                                Nikolka Rexová                      

                                                                                       

Keby ste sa ma spýtali, čím je preslávená Ilava, odpovedal by som 

Vám, ţe najväčšou a najznámejšou väznicou na Slovensku. Je to 

najprísnejšie väzenie, v ktorom si odpykávajú svoj trest najťaţší 

zločinci. Niektorí tam budú doţivotne. Nemôţu tam mať telefóny, 

drogy ani omamné látky a uţ vôbec nie zbrane, aby sa nedostali na 

slobodu. Je to veľká historická stavba, ktorou sa Ilava pýši uţ 

niekoľko rokov. Pracuje tam aj môj ocko a viacerí susedia z nášho 

paneláku.  

                                                                                          Samko Roháč  

 

 
 

 



☺ Kto loví zvieratá bez povolenia? / pytliak / 

☺ Je to nepríjemná burina, ktorá sa rada rozťahuje. Čo je to? / pýr / 

☺ Čo má spoločné obuvník a kôň? / kopyto / 

                                                              Katka Janíková, Adam Bukvay 

 

Vyhľadaj v osemsmerovke 7 vybraných slov po p. 

 

P Y S K A S D 

L Y K J H G F 

P O T Y P O K 

Ý Ť P L O Ý I 

C A U Z I T R 

H K E Y C A R 

A Y V B N M K 

Z P Ť A T Ý P 

                                                                                      Nikolka Rexová 

 

Konečne prišiel 6. december. Poslušné a dobré deti sa tešili na 

Mikuláša. Za tými, ktoré neposlúchali a boli pyšné, prišiel čert 

s kopytom. Mikuláš sa spýtal, či sme robili dobré skutky. Dobré deti 

boli odmenené darčekom a zlí ţiaci museli pykať za svoju 

neposlušnosť. Mnohí sa zo to pýrili od hanby. Čert ich zobral do 

vreca a boli pomaľovaní čiernym uhlíkom. Po odovzdaní drobnej 

pozornosti od Mikuláša sme sa popýšili zaujímavým programom. 

Spoločne sme si zaspievali vianočné pesničky a niektorí zarecitovali 

básne o zime. Toľko očakávaný deň sme zakončili vzájomným 

vymieňaním darčekov. 

                                                                                       Marek Tamajka 

 

    



☺ Aká burina sa ľahko zakorení ? / pýr / 

☺ Čo má pes na tvári? / pysk / 

                                                              Emmka Gašparová, Aďo Staňo 

 

Ak chcete vedieť, ako previnilci pykajú vo väzení za svoje zlé 

skutky, vyfarbite si nasledujúci obrázok: 

 
                                                               

1-červená, 2-ţltá, 3-oranţová, 4-sivá, 5-tmavozelená, 6- tmavomodrá, 

7- slabomodrá 

                                                                             Deniska Koštialiková 

 

☺ Čo musíme urobiť, keď niečo chceme? / opýtať sa / 

☺ Ktoré zviera má pysk aj kopyto? / kobyla / 

☺ Ako sa volá ten, kto príde popýtať dievča o ruku? / pytač / 

 

                                                        Maťko Škrátek, Milanka Kučková,  

                                               Klárka Palčeková, Deniska Koštialiková 



                                       Pýcha je strata kamarátov 

 

Ahojte. Určite viete, prečo pyšní ľudia majú tak málo kamarátov. Tak 

ja vám teraz poviem o pýche ľudí. Najhoršie sú rozmaznané deti, 

ktoré dostanú všetko, na čo si len pomyslia. Tie, keď vyrastú, často 

rozkazujú iným. Poniţujú ich a vyvyšujú sa nad nimi. Takýchto ľudí 

nikto nechce za kamarátov, nikto ich nemá rád. Pýcha je zlá 

vlastnosť. Vie to kaţdý, opýtajte sa koho chcete. Preto by sme mali 

takýmto ľuďom vysvetliť, ţe ak sa nezmenia, budú opustení a bez 

priateľov, ktorí by im pomohli v núdzi či poradili, keď to budú 

potrebovať.  

                                                                               Barborka Barteková 

 

☺ Je to zviera, ţije v Juţnej a Strednej Amerike a má dlhý pysk.  

     Čo je to? / nosál červený / 

☺ Čo je zakázané robiť v lese? / pytliačiť / 

☺ Kto pyká vo väznici za zločiny? / väzni / 

                                                                    Adam Vass, Jakub Matejka 

                                                                   Miško Stratený, Timo Uhlík 

 

                      
 

1- hnedá, 2- čierna                                                 Milanko Drábik 

                                                                                                

☺ Je to lovec, ale nie je to poľovník. Kto je to? / pytliak / 

☺ Má to korunku na hlave a odmieta všetkých pytačov. Kto je to? 

    / pyšná princezná /                                                         

                                                                                    Milanko Drábik 



 
 

1-biela, 2-čierna, 3-hnedá, 4-červená, 5-ţltá, 6-modrá, 7-zelená 

                                                                                Barborka Barteková 

 

28 + 17 = ____ = O 

25 + 43 = ____ = T 

95 – 25 = ____ = O  

80 – 30 = ____ = P 

92 – 41 = ____ = Y 

25 + 18 = ____ = K 

 

Usporiadaj výsledky od najmenšieho po najväčší. Písmenká tvoria 

tajničku: 

                                                             

                                                                                          Samko Roháč 

 

      



Vyhľadaj v osemsmerovke 8 vybraných slov po p: 

 

P O R S T Z U P 

Y T I P O P Y Y 

Š Y A Ý Ý K S Š 

N P D T Č R F T 

I O G A H J I E 

E K T Ť K L Y K 

Ť Y C S V B N M 

P Ý T A K S Y P 

                                                                                             Timo Uhlík 

 

      
 

1-ţltá, 2-tmavozelená, 3-slabozelená, 4-hnedá, 5-modrá, 6-červená,  

7-čierna                                                                       Klárka Palčeková 



Zámenou písmen utvor vybrané slovo po p: 

PÓR                 →   __ __ __ 

PUKAŤ            →   __ __ __ __ __ 

PRSK               →   __ __ __ __ 

PÚTAŤ SA      →   __ __ __ __ __    __ __ 

PUŠNÝ            →   __ __ __ __ __ 

KORYTO        →   __ __ __ __ __ __ 

DÝCHA          →   __ __ __ __ 

MYKAŤ          →   __ __ __ __ __ 

                                           

                                               Klárka Palčeková, Deniska Koštialiková 

 

                
                                                                                    

1-hnedá, 2-čierna, 3-zelená, 4-modrá, 5-červená, 6-ruţová 

                                                                                 Emmka Gašparová 

 

☺ Je to zlá vlastnosť, ktorú nemá nikto rád. Čo je to? / pýcha /   

☺ Má to kôň na nohe. Čo je to? / kopyto /  

☺ Je to zelené, rastie to v záhradách, ale záhradník to nemá rád. Čo  

     je  to? / pýr /                                      

                                                         Jakub Slávik, Barborka Barteková 

 

 
 

                                           



                                           ZHOTOVILI SME 

 

- rôzne druhy kopytníkov. My uţ vieme, ţe kone patria 

k nepárnokopytníkom. Nie preto, ţe by mali nepárny počet 

nôh, ale z toho dôvodu, ţe v blate či snehu zanechávajú ich 

kopytá nepárny počet odtlačkov. Najlepšie sa nám darili kone 

a zebry. Ich telá, nohy s kopytami a hlavy aj s pyskami sme 

poskladali z pásov nastrihaného papiera. Potom sme ich nalepili 

na výkres a domaľovali prostredie, v ktorom ţijú. Svojimi 

prácami sme sa popýšili na triednej nástenke. 

                                                                                 kolektívna práca 

      
 

      
 

      



    
 

    
 

    

     
 

                                               OCHUTNALI SME 

 

- perníky od Maťa Škrátka. Mali rôzne tvary. Od vianočných 

hviezd a anjelikov aţ po podkovy na kopytá kopytníkov. 

Najviac sa mi páčil  dinosaurus s obrovským pyskom. Spýtali 

sme sa Maťa, ktoré zdobil on. Všetky sa nám veľmi páčili, môţe 

byť na ne pyšný. 

                                                                                   Miško Stratený 



        
 

- ochutnali sme pýchu našich lesov, hríb dubový.Takým sa 

môţe popýšiť máloktorý hubár. Je totiţ zo 125g orechov 

a 50g práškového cukru. Stačí pridať jeden bielok a 

formovať hlúbiky. Ak je cesto riedke, prisype sa trošku 

strúhanky. Keď sa do zarobenej hmoty pridá kakao, 

môţeme tvarovať pekné hnedé klobúčiky. Kaţdý bude 

určite na svoj výrobok pyšný, lebo je nielen dobrý, ale aj 

pekný. My sme ním pred Vianocami ozdobili našu triedu.      

                                                                                     

                                                                              Timo Uhlík 
                                                                                          

    
 

    
 

 



                                             SÚŤAŢILI SME    

                                     

- zapojili sme sa do súťaţe o najkrajší novoročný vinš a najkrajšie 

vyzdobenú triedu. Aj bez vianočnej výzdoby ju máme veľmi peknú a 

sme na ňu pyšní. Je zariadená prepychovo, lebo v nej máme 

interaktívnu tabuľu. Keby sme vyhrali, určite nespyšnieme. Pýcha je 

zlá vlastnosť. 

                                                                                      Jakub Slávik 

 

    
 

    
 

    
 



       
 

                                                Vianočný čas 

 

Vianoce sú sviatkom pokoja, 

nech všetku Vašu bolesť zahoja. 

Myška si niečo hľadá vo vreci 

a my máme pod stromčekom plno vecí. 

Na stromček hľadím veselo, 

v duši je mi teplo, milo. 

                                                                            Barborka Barteková 

 

                                                 Vianoce 

 

Keď sa ráno zobudím,                                Je to radosť, 

k oknu rýchlo pobeţím.                              je to sviatosť obrovská, 

Prišla zima! Je tu zas!                                 veď sa koná 

A s ňou prišiel vianočný čas.                      len raz do roka. 

 

Vianočné sviatky plné lásky a pokoja praje  

                                                                                         Adam Vass 

 

 

                                          Na Vianoce 

 

Vianoce tra-la-la, snieţik nám napadá. 

Na Vianoce darčeky čakáme uţ od škôlky. 

Snieţik nám napadá, bude veľká zábava. 

Čertíci a anjeli klopú nám uţ na steny.  

                                                                                Klárka Palčeková 



 

 
 

                                  NESTROSKOTAJME NA 
 

 

          pysk / zvierací / - pisk / hvizd / 

          pýcha / namyslenosť / - pichá / bodá / 

          prepychový / veľmi bohatý / - prepichnutý / balón / 

          dopyt / po ovocí / - dopiť / vodu / 
 

 
 

 

                                              VYMAĽUJME SI  

                 
                                   

 

      
 

 

 

 
 


