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Milí  Kamaráti,
Slniečko nás ešte láka na ihrisko a von do prírody. Ale začína                   

sa nový školský rok a po prázdninovom oddychu opäť prichádza          
Vaša Prvosienka.                                                                                                             

Verím, že počas prázdnin ste si odpočinuli                                                                                 
a spoznali veľa nových kamarátov.                                                                                            

Prajem Vám veľa zábavy pri čítaní  časopisu                                                                                  
a všetkým prváčikom držím palce v škole.
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Mnohí z Vás idú prvýkrát do školy.               
Všetkých našich nových spolužiakov vítam         

touto básničkou. 

Neposlušné písmenká

Ej, číslice, písmenká,
vykúkate z okienka.

Keď ste také zvedavé, 
tak koľko je dve a dve?

Ešte ste len  také šušne,
a už také neposlušné!

Tak neskáčte znenazdajky
raz pod a raz nad linajky.

Všetko rovno do riadku.
pekne podľa poriadku.

A nijaké výhovorky,
Lebo dostanete štvorky!

Ján Turan
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Ahoj, prváci!

Vitajte v prvej triede.                                                                                 
Vaša Prvosienka bude s Vami                                                                             

kráčať prváckymi chodníčkami a veľmi sa na to teší.                              
Aby sa nám kráčalo veselšie,                                                      

naučte sa našu prvácku hymnu.                                                                                            
Spieva sa na melódiu piesne My sme smelí vojaci.  

My sme smelí prváci,
múdre hlávky máme.

S písmenkami, číslicami,
do boja sa dáme.

Čítania sa nebojíme
s počtami si, poradíme,
všetko sa nám podarí,                                                         
keď si zaspievame.
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Pravidlá slušného správania sa                      
v triede
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Hádanky zo školy

Robí  iba rovné čiary, 
Vždy sa mu to dobre darí.
Na boku má čísla, tak,
V taške ho má každý žiak.

Na papier mi skočila, 
bokmi chvíľu točila.
Zmazala mi všetky čiary,
nakreslím ich znova vari.

Usilovne všetko strúha,
hneď je ostrá každá tuha.
Strúha, strúha, robí smeti,
hľadajú ho stále deti.

Dvoje oči, ramená,
silné sú no bez mena.
Stále kričia cvak, cvak,
že chcú strihať veru tak.

Farby pestré, telo z dreva,
keď sa lámu, to ma hnevá.
Kreslím s nimi hustý les,
dokončím ho ešte dnes.

(Farbičky, nožnice, guma, strúhadlo, pravítko.)
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Veselé figúrky
Pri prechádzke jesennou prírodou

si  nezabudnite nazbierať zaujímavé dary                                         
jesennej prírody.                                                                                                            

V škole si z nich môžete pri troche fantázie
vytvoriť rôzne zvieratká a postavičky. 

Figúrky môžu byť aj pekným darčekom                                                        
na narodeniny či meniny pre kamaráta.
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Zaspievajme si
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Receptár

Ovocný ježko

Potrebujeme:
 veľkú hrušku
 bobule bieleho alebo tmavého hrozna
 čučoriedky
 klinčeky
 špáradlá

Postup:  
Z užšej časti hrušky odstránime šupku.           

Cez špáradlá prevlečieme bobule hrozna, 
čučoriedky alebo ľubovoľné sezónne ovocie. 

Spodné časti špáradiel zapichneme                    
do neošúpanej časti hrušky. Vyberieme dva 

malé klinčeky na oči a hrozno na ňufák. 
Vyhĺbime pre ne jamky a vložíme do nich.
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Pre bystré hlavičky

Pomôž ježkovi nájsť stratenú desiatu 11



Pospájaj správne dvojice obrázkov
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Potráp si hlavičku

Doplň do mriežok chýbajúce obrázky
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Bludisko
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Pomôž strašiakovi nájsť cestu k tekvici!



Omaľovánka
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Precvičme si pršteky
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Dokresli druhú polovicu každého
jabĺčka a obrázok si vymaľuj.



Milí kamaráti,  

prajem vám všetkým zdravý, 
pohodový a úspešný nový školský         

rok 2019/2020.                                                            
Menej vymeškaných hodín 
a len tie najlepšie známky,

za ktorými budú bohaté vedomosti.                                   
K tomu veľa nových zážitkov,             

aktivít a dobrodružstiev.

Vaša Prvosienka


