


Milí kamaráti, 
 

s príchodom leta prichádza aj koniec školského roka 

a to znamená, že prázdniny už klopú na dvere.               

Kým sa však prázdniny rozbehnú naplno, musíme ešte 

dokončiť svoje školské povinnosti a priniesť domov            

čo najlepšie vysvedčenie. 
 

S koncom školského roka k Vám prichádza                            

i posledné číslo Vašej Prvosienky. 
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Prajem Vám príjemne strávené chvíle pri jej čítaní. 

 

   
 



Aktivity našej školy 

   

 

 Ponožková výzva 

Svetový deň Downovho 

syndrómu 

                         

Detská misia 

 

Čítam, čítaš, čítame  

 (marec mesiac knihy) 
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Viac sa o všetkých akciách školy 

dozviete 

na web stránke našej školy: 

http://www.szsinke.sk/ 

http://www.szsinke.sk/


Hviezdoslavov Kubín – školské kolo 
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Prvá kategória 

 

Druhá kategória 

 

Tretia kategória 

 



Hviezdoslavov Kubín – školské kolo 
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Prvá kategória 

 

Tretia kategória 

 

Druhá kategória 

 



Hviezdoslavov Kubín – mestské kolo 
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Druhá kategória 

 

Prvá kategória 

 

Štvrtá kategória 

 

Tretia kategória 

 



Zorničkin slávik – školské kolo 
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Prvá kategória 

 

Druhá kategória 

 

Tretia kategória 

 



Zorničkin slávik – mestské kolo 
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Štvrtá kategória 

 

Prvá kategória 

 

  XXV. ročník 

 športovo – branného 

 preteku Kros. 
 

Deň Zeme 

Astro show 



Projektové vyučovanie 

Štyri ročné obdobia 

Turnaj v prehadzovanej        

žiačok špeciálnych škôl. 
 

   24. ročník prehliadky 

dramatizovaných rozprávok 

 Rozprávkové jazero  
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Bezpečne do školy a zo školy 

(dopravná výchova) 



Festival čítania a dobrej  

zábavy s knihou 

Čarujeme s nožnicami 

 

Rodina 

(výchova k manželstvu  

 a rodičovstvu) 

Euro 

(finančná gramotnosť) 
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Leto 
 

je jedno z ročných období                                     

v miernom podnebnom pásme                       

nasledujúce po jari                                                 

a predchádzajúce jeseni.  

Astronomicky začína letným                      

slnovratom (okolo 21. júna)                                    

a končí jesennou rovnodennosťou                            

(okolo 23. septembra ).                                       

V meteorológii sa podľa konvencie                   

počíta ako celé mesiace                                     

jún, júl a august. 
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Letná básnička 
 

Zavčas rána bzučí včela, 

že navštívi každý kvet. 

Nabzučí sa veru veľa, 

kým vyrobí sladký med. 
 

Letí motýľ, poznáme to, 

na krídelkách nosí leto. 

Roznesie ho po poli 

v celom našom okolí. 
 

Trepoce sa ako vlajka 

nad hladinou rieky čajka. 

Zdraví lode, lodičky, 

a má radosť z vodičky. 
 

Kto to zletel na chodníček? 

Malý vrabček hudobníček. 

Čviri, čviri, čviriká 

- to je vrabčia muzika. 
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 Pieseň leta 
 
Vetrík spieva pieseň leta,  

motýľ z kvetu na kvet 
lieta. 

V sade šumia tráva, listy, 
svetluška si lampáš čistí, 

včielka čerstvý medík 
varí, 

maškrtíme leta dary. 
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Zaspievajme si 



  

Čo páli a nie je oheň?  
 

Najväčší silák som, unesiem vlastný dom. 
 

Šaty ako modré nebo. Zvoním zrána na deň nový,                         

a som celý fialový.  
 

Po zemi sa stále plazí, náladu si nepokazí. Čo je to? 
 

V teplom lete nad lúkami, lieta kvietok maľovaný.                      

Veľmi ľahko spoznáte ho, podľa krídla okatého.  
 

Pod stromami stojí hrad, veľký ako mrakodrap.                           

Beží z neho po chodníkoch, mnoho malých robotníkov.                 
 

Ryje, ryje čierny pán zasypaný zo troch strán.                          

Kabát v teplom zamatu v každej ruke lopatu. 
 

Funí klbko pichľavé, po cestičke, po tráve.                        

Pichliačiky ostré sú aj hruštičku odnesú. Kto je to? 

 

 

 

Hádanky 
 

(ježko, had, zvonček, motýľ, krtko, pŕhľava, slimák, mravec) 
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  Ingrediencie: 
 

  2 tégliky bieleho jogurtu 

  1 balíček vanilkového cukru 

  150g jahôd, malín alebo iného ovocia, šľahačku, 

   postrúhanú čokoládu alebo ozdobnú cukrárenskú 

   posýpku na ozdobu. 

 
 

  Postup: 
 

   Jogurt, vanilkový cukor a 100g jahôd dohladka vyšľahaj  

   elektrickým šľahačom a odlož do mrazničky. 

   Keď zmrzlina asi po piatich hodinách stuhne, rozdeľ  

   ju do pohárov. Ozdob ju zvyšným ovocím, šľahačkou 

   a cukrárenskou posýpkou alebo postrúhanou 

   čokoládou.  

    
    
   

Jogurtová zmrzlina 

Receptár 
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  Pospájaj čísla v poradí od 1 do 46 a obrázok si vymaľuj. 
 

Hlavolamy 
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  Pomôž zatúlanému mravčekovi nájsť cestu                      

do mraveniska . 
 

   
17 



  Nájdi rozdiely medzi obrázkami 
 

  (10 rozdielov) 
 

  (8 rozdielov) 
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  (8 rozdielov) 
 

  (5 rozdielov) 
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Vymaľuj obrázok farbami podľa príslušných čísel. 
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Omaľovánka 
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Nezabudnite! 
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V prípade núdzovej situácie, volajte na jednotné číslo    

tiesňového volania  

 



Prajem Vám krásne prázdniny plné 

nových zážitkov a pohody. 

Dávajte si na seba dobrý pozor,             

aby sme sa 2. septembra šťastní, zdraví                

a oddýchnutí opäť všetci stretli. 

 

Vaša Prvosienka 
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