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Ako každý rok, aj tento sa konal náš školský karneval. Zúčastnili sa ho všetky deti 

z prvého stupňa.  Karneval sa začal približne o 9:00 prehliadkou masiek. Postupne od prvákov 

až po štvrtákov nám každý z nich predviedol svoju masku. Ešte pred prehliadkou triedne pani 

učiteľky dali každému číslo, podľa ktorého potom zapísali masku, ktorá sa im najviac páčila. 

To bolo preto, aby nakoniec mohli celý karneval vyhodnotiť. Z každého ročníka boli tri prvé 

miesta.  

                        

 

  

   Prehliadka 1.A triedy.                                                        Naše krásne pani učiteľky 
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                            Prehliadka 1.B triedy- triedna pani učiteľka Balalová. 

Náš karneval- Šimon Kuník 4.B 

Keď sme prišli do školy, opýtali sme sa pani učiteľky, či si môžeme obliecť masky. 

Odpovedala áno. Tak sme sa pustili do toho. Keď som sa obliekol, vyštartoval som               

do  „áčky.“ Môj kamarát bol Scarry Movie. Asi o deviatej sme išli do telocvične. Už tam boli 

všelijaké masky. Najviac sa mi páčil slimák Herkules. Bol to môj spolužiak Andrej.          

Keď Čľupko a Čľupka povedali, že na promenádu masiek ide 4.b vyskočil som ako Buzz 

Lightyear. A ja som aj Buzz Lightyear bol. Náš slimák Herkules bol so mnou na  súťaži.     

Bol tam aj Adrian. Spolužiaci nás veľmi povzbudzovali a s nimi aj 2. a 3.B. Našťastie sme len  

tak-tak vyhrali. Dostali sme aj cukríky. Ponúkli sme sa ale až v triede. Prišla na rad diskotéka. 

A teraz vyhodnotenie. Všetci boli napätí. Z našej triedy mal prvé miesto slimák Herkules, 

druhé Šaman Marek a tretie moja sesternica. Znova prišla na rad  diskotéka. Potom moja 

šanca. Prišla tombola. Už som sa tešil, že povedia moje číslo. Ale padli iba čísla 131 a 133.  

Ja som bol 132. Tešil som sa, že aspoň za štyri roky vyhrám nejaké miesto, ale nestalo sa tak. 

 Najkrajší šaško..  



 
 

 
 

4 

                                       

Náš karneval- Marcelka Uhríková 

Deň pred karnevalom som si vybrala masku. Vyskúšala som si tri masky. Dve sa mi 

zdali detské a iba jedna sa mi zapáčila. Ráno sme prišli do školy a poukazovali sme si masky, 

ktoré budeme mať na karnevale. Neskôr nám pani učiteľka povedala, že sa môžeme prezliecť. 

Tak sme sa pripravili, niektorí namaľovali aj učesali. Keď sme boli všetci hotoví, odišli sme 

do telocvične. V telocvični hrala hudba, výzdobu tvorili kvetiny, masky, priviazané balóny 

a reťaze z papiera. Sadli sme si na lavičky a začali nás vyvolávať od najnižšieho ročníka. 

Chodili sme okolo telocvične, aby sme ukázali svoje masky a aby pani učiteľky mohli vybrať 

tie najkrajšie. Potom sme mali diskotéku, hrali sme sa s balónmi a tancovali. Niektorí sa 

hanbili, niektorí nie.  Keď sme dotancovali, prišli na rad súťaže. V súťaži pre 4.A a 4.B 

vyhrala trieda 4.B. Pani učiteľky vyhodnocovali najkrajšie masky. Museli vybrať 1., 2. a 3. 

miesto. Po vyhodnotení sme mali tombolu. Ceny boli aj pre chlapcov, aj pre dievčatá. 

Karneval končil diskotékou. 

 

Čarodejnice 
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 Vláčik 

 

 

 A prišli aj pani učiteľky z druhého stupňa.. 
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Náš karneval- Andrej Madunický- 4.B 

Na tohtoročnom karnevale som bol slimák. Bola to pekná maska. Jej príprava bola 

dosť zložitá. Najskôr sme môj slimačí domček z veľkého kartónu museli s tatinom pospájať 

dohromady drôtmi, inak by sa rozpadol. Mamina mi pomáhala obaliť domček papierom , aby 

nebol škaredý. Potom mal krásnu červenú strechu a biele steny. Keď sme sa ráno prezliekali 

v triede do masiek, trošku mi pomáhala mama. Urobila mi slimačie rožky. Fúzy som si nalepil 

sám. Okolo deviatej sme išli do telocvične. O chvíľu sme postupne od 1. až po 4. triedu išli     

do stredu telocvične a tam sme sa v tvare elipsy prechádzali, aby nás všetci videli. Mne sa 

páčili všetky masky. Keď sme si posadali na svoje miesta, pani učiteľky nám povedali, aby 

sme sa po triedach išli nadesiatovať. Po návrate do telocvične sme mali diskotéku. Všetci sme 

sa dobre bavili. Potom prišli na rad súťaže. Prví sme išli my -  štvrtáci. Pretekali sme sa        

na chodúľoch. Z našej triedy som išiel ja, Šimon a Adrián. Medzi súťažami pokračovala 

diskotéka, kde sme si mohli hádzať balóny. Neskôr prišla na rad tombola. Každá maska mala 

číslo. V tombole vyžrebovali 16 cien. Na záver karnevalu vyhlásili vždy tri najkrajšie masky 

z každej triedy. Z našej triedy sa najviac páčila moja maska- Slimák Herkules. 

 

 

 

 

 

 Niektoré masky boli aj ocenené.. 

Zumba aj na karnevale  
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 Samozrejme boli aj rôzne súťaže             

                                                       

Náš karneval- Marek Krchnavý- 4.B 

V našej škole sa konal karneval. Keď som prišiel do triedy, vytiahol som si z tašky 

moju masku šamana. Potom som sa do nej prezliekol. O deviatej sme išli do telocvične. Sadli 

sme si na lavičky. Naša pani učiteľka bola Čľupko. Potom sme išli do kruhu pani učiteľkám 

ukázať masky. Tie najkrajšie si zapísali. Potom sme išli tancovať na diskotéku. Po diskotéke 

boli súťaže a naša trieda vyhrala. Po súťažiach bola znovu diskotéka. A vyhodnotenie masiek. 

Andrej bol na prvom mieste a ja na druhom. Na treťom mieste bola Paulínka.  V tombole pani 

učiteľky hovorili čísla. Z našej triedy mala Terezka 6. cenu. Tak sme sa veselo bavili, 

tancovali a s dobrou náladou ukončili karneval. Na tento karneval nikdy nezabudnem. 

 

Dňa 22.3.2011 bol svetový deň vody. Aj naša škola sa rozhodla zapojiť do 

propagácie vody. Počas dňa chodili po škole žiaci s pohármi a nalievali čistú vodu. Dokonca 

bola aj súťaž, kto vypije pohár vody najrýchlejšie. Okrem toho bol aj kvíz. Deviataci prišli do 

triedy a rozdali papiere. Potom kládli otázky, na ktoré každý odpovedal. Bolo to anonymné, 

písala sa iba trieda. Už by sme sa len mali začať riadiť heslom: „Pite zdravú vodu, nápoj 

z vodovodu!“  
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 A na záver... 
Školský rok sa zrazu akosi rozbehol. Máme za sebou už aj Veľkonočné prázdniny a do 

konca školského roku nezostáva  veľa času. O chvíľu sa blíži jún - obdobie koncoročných 

výletov ale aj koncoročných písomiek. Preto by nebolo zlé už teraz si poriadne pozrieť 

známky a opraviť si ich, kým sa ešte dá. Takže Vám prajeme pevné nervy, aby ste to všetci 

zvládli a tešili sa potom z krásnych prázdnin.  

                                                                                                                               Vaša redakcia 

 

 


