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Nakoľko je škola ešte stále zatvorená, z dôvodu pandémie 
koronavírusu, prichádzam k Vám s ďalším 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

Ahojte kamaráti!
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Deň matiek
Pripadá na druhú májovú nedeľu a to je deň,

kedy sa vzdáva úcta matkám a materstvu.
Je oslavovaný na mnohých miestach po celom svete.

Myšlienka medzinárodných a pravidelných osláv tohto sviatku 
vznikla v roku 1907 na počesť Anny Reeves Jarvisovej, 

ktorá bojovala za práva matiek. 
Prvýkrát bol verejne slávený o rok neskôr. 

V roku 1914 vyhlásil vtedajší americký prezident Woodrow Wilson
prvú oficiálnu oslavu Dňa matiek ako celonárodného sviatku,       

konajúci sa druhú májovú nedeľu.  
Vzdať úctu všetkým mamičkám, mamkám, maminám možno        

rôznym spôsobom, napríklad darovaním kytice, darčeka,            
návštevou či spomienkou.
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Mama - je žena, ktorá ti život dala, od útleho detstva 
láskou zahŕňala, v postieľke ťa uspávala a z celého srdca 

ťa vždy milovala.
Mama – je jediné čo môžeš v živote isté mať, preto by     

sa malo na ňu aj podľa toho pozerať a takou láskou ako 
ona teba, aj ty ju milovať!

Mama – ťa vždy pochopí a pomôže, keď ti je najhoršie, 
pretože ty si pre ňu v živote to najkrajšie a práve preto     

sa ti snaží dať vždy len to najlepšie.
Mama – je osoba, ktorú si máš v živote  najviac vážiť.        
Je odhodlaná v každej situácii si ťa chrániť a pre tvoje 

šťastie čokoľvek na svete spraviť.
Ďakujeme 

MAMA
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Najkúzelnejšia mamička
Bola jedna krásna víla,
usmievavá, dobrá, milá

A kto je to? Predsa mama!
Tá je všetkým deťom známa!

Obľúbeným koláčikom
vždy ťa rada poteší.

Jedným bozkom na čelíčko
z choroby ťa vylieči.

Je tu ráno, je tu večer,
stráži ťa, aj keď ty spíš,                                         

vždy na teba pozor dáva,
aj vtedy, keď ju nevidíš.

Vie rozjasniť chmúrny deň,
zahnať každý smutný sen.

Milujem ťa, mamička!
Úsmev žiari na líčkach.
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Rozosmej mamičku

Jožko hovorí mamičke:
„Idem do lesa na čerešne.“
„Jožko, ale veď je zima.“
„Ja viem, ale mám čiapku a rukavice.“

Maťko hovorí:
„Mami, náš pes nám rozbil vázu!“
„No počkaj, veď ja mu ukážem!“
„Už nemusíš, za trest som mu zjedol 
jedlo z misky.“

Malý Andrej si berie z poličky kladivo.
Mamička sa ho pýta:

„Čo ideš robiť?“
„Idem zatĺcť klinec.“
„Dávaj si ale pozor, aby si si nebuchol 
kladivom po prstoch!“
„ Neboj sa, klinec mi bude držať Paťko.“
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Omaľovánka
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Správaš sa doma bezpečne?

Možno sa vám zdá, že sa vám doma nemôže nič stať. No aj doma 
môže na vás striehnuť veľa nebezpečenstiev, ak nie ste dosť 

opatrný. Skúste odpovedať na otázky a uvidíte, či sa viete 
správať  doma bezpečne.

1.   Vieš, že na vrchnej poličke v kuchynskej linke mama 
schováva sladkosti. Dostal si chuť na čokoládu. Čo urobíš?

A - Na stoličku si položím stolček alebo hrniec a takto 
dočiahnem do vrchnej poličky na čokoládu.

B - Poprosím mamu alebo otca či by mi nepodali čokoládu.
C - Vyleziem na kuchynskú linku a sám si čokoládu zoberiem.

2.   Na chodbe vo vašej bytovke zabudla domovníčka otvorenú 
fľašu s čistiacim prostriedkom. Ako sa zachováš?

A - Ochutnám tekutinu z fľaše, vyzerá veľmi zaujímavo.
B - Tekutinu neochutnám ale ovoniam.
C - Upozorním na to rodičov alebo dospelého z našej bytovky. 
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3.   U ocka v dielni si našiel vo fľaši zaujímavú oranžovú tekutinu.
Čo urobíš?

A - Určite to bude džús, tak sa napijem.
B - Ja nie som smädný, ale ponúknem kamarátovi, určite

sa rád napije.
C - Pretože neviem , čo je vo fľaši, určite sa nenapijem.

Poviem aj ockovi, aby do fliaš od minerálky nedával
neznáme tekutiny.

4.   Bolí ťa hlava alebo brucho. Ako si pomôžeš?
A - Idem za rodičmi a poviem im, že ma bolí hlava alebo brucho.
B - Už som veľký, viem, kde máme lekárničku s a liek si sám

vezmem.
C - Babka má v nočnom stolíku svoje tabletky, tak si jednu 

zoberiem. 

SPRÁVNE ODPOVEDE

7



ÚSPEŠNE STE SPLNILI VEDOMOSTNÚ 
SKÚŠKU AK STE ODPOVEDALI 

NASLEDOVNE:

Prečítajte si správne odpovede a ak vám niečo nie je jasné, 
spýtajte sa svojich rodičov alebo pani učiteľky. Je to dôležité 

preto, aby ste si neohrozili svoje zdravie.
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1. - B  Aj keď ste veľmi šikovní, nikdy nelezte na kuchynskú linku
ani na žiadny iný nábytok. Môžete spadnúť alebo sa skriňa môže
prevrátiť a utrpíte ťažké zranenia.

2. - C  Čistiace prostriedky nesmiete ovoniavať, vdychovať,                           
ani z nich piť! 
Sú nebezpečné aj po dlhšom styku s pokožkou, môžu ju poškodiť.

3. - C  Je mimoriadne nebezpečné, keď sa iné tekutiny, ako tie ktoré
sú na pitie, nalejú do fliaš od nápojov, pretože sa niekto 
môže napiť.     
Na toto upozornite aj svojich rodičov.

4. - A  Lieky nám pomáhajú v chorobe, ale len vtedy ak sú správne 
použité. 
Preto vy sám si nikdy nesmiete zobrať nijaký liek a sám      
ani nechoďte do lekárničky s liekmi.



Hádanky o hygiene

Poprosil som tetu Vlastu, nech mi kúpi ...

Na šampón vo vlasoch zvrchu púšťam si vždy teplú... 

Každé múdre motovidlo umýva si ruky ...

Otužilec vždy rád chodí, plávať do ľadovej...

Si tučný? Máš veľa sadla? Nepozeraj do...

Keď ma špina dostane, ponorím sa do...

Nožničky si vezmi, nech ty ostriháš mi nimi...

/zrkadla, mydlom, vane, sprchu, zubnú pastu, nechty, vody/  
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Pomôž myškám zavesiť šaty na správne miesto
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Na obrázku sú nakreslené rôzne veci z domácnosti. 
Nájdi dvojice a spoj ich farebnou ceruzkou
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Ktorý chlapec chytil ktorú rybku?
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Nájdi zeleninu, ktorá je ukrytá na obrázku. 



Nájdi 7 rozdielov medzi obrázkami a obrázky si vymaľuj.
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Nájdi na obrázku toľko kusov   

ovocia a zeleniny, koľko udáva      

číslo pod obrázkom.
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Nakresli obrázok podľa predlohy.
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Do všetkých prázdnych políčiek tabuľky doplň číslice tak,

aby sa v žiadnom riadku,

v žiadnom stĺpci ani v žiadnom z daných štvorcov 

žiadna číslica 1 až 4 neopakovala 
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Labirinty
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Urob si puzzle - vyfarbi si obrázok a vystrihni jednotlivé časti
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Obe nasledujúce strany si 2-krát vytlač a urob si jarné pexeso. 
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Na záver si opäť zopakujme:

Vaša Prvosienka

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


