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Mimoriadne číslo !



Nakoľko je škola zatvorená z dôvodu pandémie koronavírusu, 
prichádzam k Vám s mimoriadnym číslom ,                                                             

aby som Vám spestrila čas, ktorý musíte tráviť doma.                                                                                                  
Prajem Vám veľa pekných chvíľ pri jej čítaní                                                         

a veľa zábavy pri riešení rôznych úloh a hlavolamov.

                                                                                                                                                                    Vaša Prvosienka
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Ahojte kamaráti!

https://www.google.sk/url?sa=i&url=http://zdjecia.nurka.pl/url/img15.dreamies.de-img-46-b-i5mdd02vg63.gif.html&psig=AOvVaw2KR7e7eKgGKiAnGo49QfkA&ust=1587464826676000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCH547m9ugCFQAAAAAdAAAAABA6


 
   

1

 Apríl, tak trochu bláznivý mesiac

Tohto roku spadol 1. apríl do koronavírusovej krízy.                               
Inokedy sa s týmto dátumom spája deň žartíkov, teda bláznivý 
prvý apríl. Možno sa to teraz v týchto neistých dňoch nehodí,       

ale predsa, skúsme sa trochu povzbudiť dobrosrdečným úsmevom.
Prvý apríl je najmä o zábave a dobrej nálade. Od nikoho sa nečaká, 
že bude kupovať darčeky alebo sa uleje zo školy - hoci tie sú dnes 

zavreté. Je to spestrenie jarného dňa a vyčarenie úsmevu               
na tvárach ľudí, keď ich zo žartu na niečom prichytíte, ale 

samozrejme to nemyslíte vážne. Človek však musí mať oči stále    
na stopkách, aby sa nenechal nachytať a vedľa neozval sa výkrik                            

so smiechom: „Prvý apríl!“                                                                             
Apríl svoj prívlastok si vyslúžil nestálym, premenlivým počasím.   

Je to mesiac, kedy je jar v plnom prúde. Všade voňajú jarné kvety, 
tulipány, hyacinty, narcisy… Je to mesiac vhodný na spestrovanie 
balkónov, terás a okolia. Nech je už počasie akékoľvek, apríl nám 
značí, že jar je už v plnom prúde a čochvíľa je tu slnečné leto. Preto 

nezúfajte, keď sa ráno zobudíte do zamračeného dňa, a tešte         
sa na tie slnečné, ktoré nám určite prinesie máj.
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Rozmarný apríl

Keď slniečko pekne svieti,
na dvore  je veľa detí.

Dievčatká so švihadlami
a chalani s kopačkami.
Ale zrazu veľká zrada!

Kde je slnko, každý háda.
Obloha sa zamračila,

všetkých dažďom pokropila.

Chvíľu prší, chvíľu fúka.
Teraz? Slniečko vykúka.
Na oblohe je sťa stuha

najkrajšia farebná dúha.
Nebudú v tom žiadne čary,

ale úkaz dobre známy.
Apríl je ako stará dáma,
Čo vrtochy divné máva



Veselý APRÍL

Janko príde domov zo školy a hovorí:
- Dostal som päťku z matematiky a jednotku z hudobnej
  výchovy.
Otecko sa začuduje: - A to sa ti po tej päťke chcelo ešte spievať?

Pani učiteľka sa pýta:
- Adamko, kde máš žiacku knižku?
- Požičal som ju Aničke. Chcela vystrašiť rodičov.

Jožko čosi usilovne gumuje.
Pani učiteľka sa spýta: - Jožko, čo to robíš?
- Veď ste mi pred chvíľou povedali, aby som si tú päťku čím 
najskôr opravil!

Otecko sa pýta pani učiteľky:
- Prečo môj syn dostal päťku zo zemepisu?
- Lebo hľadal Rimavskú Sobotu v kalendári!
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Aprílový kalendár prírody

 Krstiny u diviakov
V diviačej rodine očakávajú v tomto čase radostnú udalosť. 

Matka diviačica privádza na svet malé prasiatka. Diviačica je 
veľmi starostlivá matka a svoje pásikované mláďatá chráni 
pred nepriateľmi. Jeho cit je taký silný, že sa nezľakne ani 

človeka a môže na neho zaútočiť.

Ohnivé draky sa túlajú po lesoch

Ohnivé draky – salamandry sa po dlhej zime prebudili             
a túlajú sa po lesoch. Najčastejšie ich vidieť za súmraku          

a v noci. V daždivom počasí aj vyliezajú aj počas dňa. 
Nechytajte ich nikdy do ruky, lebo cez pokožku vylučujú 

jedovatý sekrét, ktorým vám môžu podráždiť kožu alebo oči.

Začínajú tokať bažanty

V polovici apríla môžete v prírode pozorovať zaujímavý tok 
bažantov. Často sa ozývajú charakteristickým, doďaleka 

znejúcim hlasom, ktorý je sprevádzaný rýchlym zatrepaním 
krídel. Ak sa na tokanisku stretnú dva kohúty, strhne sa 

bitka, pri ktorej často lieta perie a môže tiecť aj krv.
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Z úkrytov vyliezajú obávané hady

Teplé slniečko vylákalo zo zimných úkrytov aj hady. Sú to 
obávané a často neprávom prenasledované živočíchy.           
V tomto čase ich najčastejšie môžete vidieť, ako sa 

vyhrievajú na slnku. Nemusíte sa ich báť. Väčšina našich 
hadov je úplne neškodná. Jedovatá je len vretenica, ktorá 

žije vo vyšších polohách.

Priletel slovenský kakadu

Koncom apríla prilieta na naše územie viacero sťahovavých 
vtákov. Jeden určite upúta vašu pozornosť. Je to slovenský 
kakadu – teda dudok chocholatý, ktorý svojim exotickým 

zjavom patrí medzi naše najkrajšie a najzaujímavejšie  vtáky.

Smrčky – nevšedné huby jarnej prírody

Pre mnohých hubárov začína pravá hubárska sezóna už          
v apríli. Vtedy začínajú rásť obľúbené huby – smrčky.  

Nájdete ich najmä popri lesných cestách, v krovinách, na 
skládkach dreva. Poznáme niekoľko druhov smrčkov a 

všetky patria medzi jedlé a chutné huby.
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Ktorý spisovateľ má sviatok v apríli?

Ľudmila Podjavorinská – sa narodila 26. apríla 1872  v Horných 
Bzinciach do mnohodetnej rodiny učiteľa  Karola Riznera. Žila v Novom 

meste nad Váhom, kde pôsobila aj v ženskom spolku hnutí Živena. 
Zomrela 2.marca 1951. K jej známym  knižkám patria  Veršíky pre 
maličkých,  Zvonky, Zajko Bojko, Čarovné skielka, Medový hrniec ,      

Čin- Čin.
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Jožko veľký umelec,
majstrovskú raz spravil vec,
podarenú velice:
panáka toť z tekvice.
 
Oči vám mal ani vrah,
zuby škeril, že až strach,
keď v ňom sviecu zažal, tak
strigôň to bol a či drak ?                                       

Čo s ním teraz? „Miško, čit!
Niekoho ním postrašiť,
dať ho niekam, chu – chu – chu,
ktosi zvýskne od strachu!“
 
A keď bolo k večeru,
ta ho dali, ta veru,
pre najväčšiu premávku
susedovcom na lávku
a lapaji premilí
pod lávku sa ukryli.
 

Ide tetka uličkou,
nesie konvu s vodičkou,
zamyslená, v prestávke,
zastane si na lávke.
 
Zrazu pozrie … Preboha,
aká to tu stonoha?
Oči to má, zuby, nos -
„Rata, ľudia, svetlonos!“
 
Skríkne – praští 
konvicou,
letí naspäť ulicou...
A pozrite na tých dvoch -
oba mokrí ani doch.

Ľudmila Podjavorinská - Jožkov Žart
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Deň narcisov

Deň narcisov je dňom boja proti rakovine. Tento deň sa nesie    
v žltej farbe umelých a živých narcisov na podporu všetkých, 
ktorí čelia zákernej rakovine. Každoročná finančná zbierka     

Deň narcisov na pomoc onkologickým pacientom sa tento rok 
odkladá na neurčito.

Liga proti rakovine, ktorá zbierku organizuje, tak rozhodla            
z dôvodu aktuálnej situácie spôsobenej šírením nového 

koronavírusu.

Čítajte viac: https://domov.sme.sk/c/22365200/koronavirus-
den-narcisov-odklad.html
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Hlavolamy
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Zahrajte sa s písmenkami
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Spoznaj svoju krajinu



12

Mimoňové počty



.

. 
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Násobilka do vrecka



Vypočítaj príklady
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Osemsmerovka
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Doplň dominové kocky zo spodnej časti obrázka       
na správne miesto
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Nájdi na obrázku ukryté predmety

Obrázok si vyfarbi
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Nájdi 7 rozdielov 
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Nájdi 7 rozdielov 
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Nájdi 7 rozdielov 
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Nájdi 10 rozdielov 

Všetky obrázky si vymaľuj 
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Pomôž farmárovi nájsť cestu k stratenej kozičke 
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Pomôž pirátovi nájsť cestu k pokladu 
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  Vyfarbi obrázok 
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Vypočítaj príklady a vymaľuj farbou , ktorá je 
priradená k jednotlivým číslam výsledku 



25

Urob si ozdobnú krabičku 
na prekvapenie
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Vytvor si obrázok
(ak nemáš farebný papier, jednotlivé časti obrázka si vyfarbi)
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Urob si puzzle 
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Na záver si zopakujme

Ø  Často si umývajte ruky mydlom a vodou, najmenej      
po dobu 20 sekúnd. 
Ø  Očí, nosa a úst sa nedotýkajte neumytými rukami. 
Ø  Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia 
príznaky nádchy alebo chrípky.
Ø  Vyhýbajte sa miestam s vysokým počtom ľudí. 
Ø  Pri kašľaní alebo kýchaní si zakrývajte nos aj ústa 
jednorazovou papierovou vreckovkou, ktorú následne 
zahodíte do koša.
Ø  Ochranné rúško si nasaďte pri pohybe všade mimo 
svojho vlastného bydliska.

Zostaň doma – ostaň zdravý !

Spolu to zvládneme

STOPSTOP

Vaša Prvosienka


