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Ahojte kamaráti! 

Dúfam, že sa všetci už čoskoro stretneme opäť v škole.                      
Kým sa tak stane, prichádzam k Vám s ďalším mimoriadnym číslom,                                                             

aby som Vám spestrila čas, ktorý ešte 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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Medzinárodný deň múzeí 
Múzeum je miestom, ktoré nám pomáha orientovať       

sa v súčasnom svete pri hľadaní toho, kto sme, odkiaľ  
prichádzame a kam smerujeme. Medzinárodný deň 

múzeí  sa pripomína od roku 1977. Vtedy na generálnej 

konferencii Medzinárodnej rady múzeí ICOM v Moskve 

a Leningrade podporilo prijatie rezolúcie o ustanovení 

18. mája za Medzinárodný deň múzeí 108 národných 
komitétov. Cieľom Medzinárodného dňa múzeí je 

prilákať do múzeí čo najviac ľudí, preto je tento deň 
spätý zväčša s dňom otvorených dverí a množstvom 
osobitých aktivít a podujatí, ktoré neprebiehajú len 

práve v tento deň. Z toho istého cieľa, vychádzajúc           
z tradícií a skúseností vychádzala aj francúzska 

iniciatíva  Noci múzeí a galérií. 
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Noc múzeí a galérií 

Noc múzeí a galérií je podujatie, ktoré 

každoročne dovoľuje návštevníkom nahliadnuť 
aj do bežne neprístupných častí  obľúbených 

kultúrnych inštitúcií po celom Slovensku, 
navyše sprístupňujú ich aj v noci. Podujatie 

zastrešuje Zväz múzeí a galérií a jeho cieľom je 
priniesť návštevníkom jedinečnú možnosť vidieť 

expozície a výstavy vo večerných a nočných 
hodinách.  Aktivity múzeí počas Noci múzeí       

a galérií sú orientované na také činnosti, ktoré 
počas celého roka zostávajú pred verejnosťou 

ukryté. Odkrývanie tajomstiev pomáha 

návštevníkom aj prostredníctvom takto 
získaných poznatkov a informácií  lepšie 

pochopiť význam múzeí pri ochrane kultúrneho 
a prírodného dedičstva, uchovaných v múzeách.   
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Slovenské technické múzeum 

Múzeá v našom meste 
Východoslovenské múzeum 

Prírodovedné múzeum 
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Miklušova väznica 

Podzemné archeologické 

múzeum 

Múzeum letectva 

Múzeum voskových figurín 
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Medzinárodný deň mlieka 

Mnohí z vás isto neviete, že 21.5. je Medzinárodným dňom 
mlieka. Tento deň sa oslavuje vždy tretí májový utorok,        

už od roku 1957, pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej 
federácie. Cieľom Medzinárodného dňa mlieka je zvýšiť 
povedomie o význame konzumácie mlieka a mliečnych 
výrobkov ako dôležitej zložke výživy. Mlieko a mliečne 

výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších                            
a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej stravy. 

Naším životom nás sprevádza od narodenia. Veď práve 
materské mlieko je našou jedinou potravou, kým sme len 

malé bezbranné bábätká. Obsahuje látky, ktoré nás dokážu 
chrániť pred chorobami a dáva nám dobrý štart pre náš 

ďalší zdravý vývin. Odporúčaná spotreba mlieka 
a mliečnych výrobkov je podľa Svetovej zdravotníckej 
organizácie (WHO) 220 kg na osobu a rok. Slovensko            

za touto dávkou výrazne zaostáva, nakoľko jeho spotreba 
u nás predstavuje len zhruba 170 kilogramov na osobu 

a rok.  

Niektorým ľuďom však mlieko môže spôsobovať     
aj problémy, pretože ich telo nedokáže  spracovať 

mliečny cukor takzvanú laktózu.  
     Po jeho konzumácii im mlieko spôsobuje rôzne 

     problémy ako sú bolestivé kŕče v bruchu,  
     hnačky či rôzne tráviace a zažívacie ťažkosti.                                           
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Na zdravie deti 

 Tu je pár dôvodov prečo by sme mali piť mlieko                            
a konzumovať mliečne výrobky:  

 

Mlieko obsahuje veľa vitamínov, ktoré chránia 
a podporujú naše zdravie. 

Mlieko a mliečne výrobky obsahujú vzácne 
mliečne bielkoviny, ktoré majú významné        

antibakteriálne a antivírusové účinky.  

Mliečny tuk je ľahko stráviteľný, má vysoký 
obsah mastných kyselín. Mlieko navyše 

obsahuje jód, ktorý aktivuje látkovú premenu     

a draslík. 

Mlieko je jedným z najbohatších zdrojov 
vápnika a fosforu. Tieto látky sú dôležité pre 
pevné kosti. Nedostatok vápnika spôsobuje 

osteoporózu. 

Dôležitým pre naše zdravie je aj 
mliečny cukor. Najvýznamnejším 

sacharidom mlieka je laktóza, 

ktorá je ľahko stráviteľná a je 
výborným zdrojom energie. 

Priaznivo ovplyvňuje reguláciu 
telesnej teploty. 
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 Kvíz 

      1. Prečo by sme mali všetci piť mlieko? 

       a, lebo je zdravé 

       b, lebo je dobré pre naše zuby 

       c, lebo je dobré pre naše kosti 
                                                                    2. Akej farby je mlieko? 

                                                                        a, červené 

                                                                        b, biele  

                                                                        c, žlté 

      3.  Kde žijú kravy? 

        a, v lese 

        b, na farme 

        c, na ulici 

                                                                   4. Čo žerú kravy? 

                                                                       a, banány  

                                                                       b, trávu a krmivo 

                                                                       c, hamburger 

       5. Ako často by sme mali piť mlieko? 

        a, raz za mesiac 

        b, nikdy 

        c, každý deň 

                                                                    6.  Čo sa dá vyrobiť z mlieka? 

                                                                      a, maslo  

                                                                      b, malinový džem 

                                                                      c, fašírky     
         

/4.b,5.c, 6.a, 1.a,b c,2.b, 3.b/ 
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Pospájaj po sebe nasledujúce čísla a obrázok si vyfarbi. 
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Labirinty 
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Pomôž deťom nájsť cestu k umývadlu a obrázok si vyfarbi. 

11 



12 

Pospájaj po sebe nasledujúce čísla a obrázok si vyfarbi. 
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Pospájaj po sebe nasledujúce čísla a obrázok si vyfarbi. 
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Nájdi predmety, ktoré sú ukryté na obrázku.  



Nájdi na obrázku toľko predmetov, 
koľko udáva číslo                             

pod obrázkom. 
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16 

Nakresli obrázok podľa predlohy. 



17 

Dokresli obrázok podľa predlohy. 
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19 



20 
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Ľ+ 
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23 

0, 5 - červená                           30, 35 - zelená 

10, 15 - oranžová                    40, 45, 50 - modrá 

                               20, 25 - žltá 

Vypočítaj príklady a vyfarbi podľa farieb,                      
ktoré sú dané pri výsledkoch. 
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Puzzle násobilka  



27 



28 
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Omaľovánka 
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Do všetkých prázdnych štvorcov tabuľky doplň číslice tak,            
aby sa v žiadnom z nich číslica 1 až 9 neopakovala.  
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Nájdi 10 rozdielov medzi obrázkami . 



  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. 

Nezabudnite ! 
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Na záver pre všetkých dobrá 

 správa: 
 
 

 

Od 1. júna 2020 je naša 

 škola opäť otvorená! 
 

 

Tešíme sa na Vás! 
 


