Končila škola, bol piatok. Zo školy sme išli skratkou do
lesa a stretli sme tam
si natrhali

. Ďalej od chodníka sme

.

Išli sme stále a zrazu sme zistili, že sme zablúdili.
A mali sme veľký strach. Už sa blížila noc a chladná
zima.Zrazu sme stretli jedného starého uja ktorý mal
veľa práce s
zaviedol do jeho

. Tak sme mu pomohli . Potom nás
a dal nám teplý čaj z lesných

šípok. Ten starý ujo mal pekného
kôň sa volal Pejko.

. Ten krásny

Keď nastalo ráno, tak nám dal starý ujo raňajky.
Urobili sme

aby sme sa trochu ohriali. V noci bola

veľmi veľká zima. Na druhý deň sme sa vybrali

.

Cestou domov sme si nazbierali prekrásne
sme aj gaštany.

.Našli

Prichádzala už tuhá noc, mali sme veľký strach, ale
šťastne sme dorazili domov.
Lianka Lacová , Majka Likavcová , 3. A

Sánkovačka
Deti sa idú sánkovať,
babky šále štrikovať.
Mráz ich štípe na líčka,
kopec zvládnu z malíčka.
Tri snehové gule si gúľajú,
snehuliaka za chvíľu postavajú.
Mrkvu, metlu, hrniec, uhlie,
mamka z toho nezošalie.
Snehuliak je postavený,
na hranie s deťmi pripravený.
Anička sa z okna smutne pozerá,
S boľavou nohou na deti sa prizerá.

Mamky dietky na obed zvolávajú,
po nasneženej cestičke pobehujú.
Omrznuté ručičky pri krbe si ohrievajú,
mamičky im medzitým obedy zohrievajú.
Emka Kubačková , 4.A

ZIMA
Raz na zimu sa jedno dievčatko menom Dianka, vybralo
do lesa aj so svojím plyšovým medvedíkom. Keď sa Dianka
rozhodla, že ide domov začalo silno snežiť. Padali veľké vločky
na zem. Dianka sa rozutekala do veľkej hustej hory. Vo veľkom
strome uvidela veľkú dieru. Rýchlo tam utekala. A popritom si
všimla, že stratila svojho medvedíka. Ale ona mala svojho
medvedíka veľmi rada, tak sa vybrala do tej tuhej zimy, aby ho
našla. A zrazu Dianka spadla na zem.
Na druhý deň išiel horár do hory. A zrazu vidí malú
Dianku ako leží na zemi. Rýchlo ku nej utekal. Vzal si ju do
svojho domčeka a tam ju dal ku teplučkému krbu a zabalil ju do
deky. A potom sa malá Dianka zobudila a čudovala sa že kde to
je. Horár jej všetko vysvetlil a uvaril fajný bylinkový čaj.
A Dianka sa potom pýta: „A kde mám svoju maminku?“
čudovala sa Dianka. A potom horár zavolal mobilom Diankinej
mamine. O chvíľu prišla po Dianku jej mamina. A tak, boli
šťastné až do smrti.

Zuzka Hrabušová , 4.A

Detičky sa prebudili,
vlastným očiam neverili.
Všetko biele, sneh a mráz,
pani Zima prišla zas.

„To je snehu !“ , kričia deti,
hneď a zaraz von sa letí.
Sniežik biely von nás láka,
postaviť si snehuliaka.

Guľu veľkú, strednú , malú,
s Ninkou sa už všetci hrajú.
Znáňaj mrkvu, Janko kričí,
nie je počuť, vietor fučí.

Katka nesie uhlíky,
a babka zas gombíky.
Metlu starú nesie dedko,
tak už máme predsa všetko.
Rony breše, šteká , havká,

Veronika Gerátová , 4.A

aj on sa rád v snahu hrajká.

Bol krásny zimný deň.
Deti nemuseli ísť do školy lebo bola nedeľa.
Tak si povedali , že sa pôjdu sánkovať.
Janko a Paľko sú veľmi dobrí kamaráti, keď sa stretli
povedali si, že sa pôjdu sánkovať. .Sánkovali sa
z najväčšieho kopca.
Keď videli deti ako sa guľujú hneď sa k nim pridali.
Guľovali sa, sánkovali sa a lyžovali až do večera.
Na druhý deň snežilo ešte viac. Nemohli sa ísť sánkovať
lebo išli do školy. V škole rozprávali veselé príbehy, ktoré
zažili cez víkend.
Keď prišli zo školy poučili sa a utekali na kopec. Celé
poobedie až do večera sa zabávali .
Zima je veľmi zábavná.

Laurina Šefranková , 4. A

