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Milí kamaráti,

ani sme sa nenazdali a už nám na dvere klope jar.                                      
Napriek tomu, že je škola zatvorená z dôvodu  pandémie 

koronavírusu, s príchodom jari prichádza k Vám i nové číslo              
Vašej Prvosienky.                                                                                                   

Prajem Vám veľa pekných chvíľ pri jej čítaní.
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ZÁKLADNÉ VECI O KORONAVÍRUSE COVID-19

Čo je to koronavírus? 

Koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 bol identifikovaný  
v Číne na konci roka 2019. Predstavuje nový kmeň vírusu,        

ktorý u ľudí nebol doposiaľ známy.                                                                   
Ochorenie patrí medzi kvapôčkovú infekciu..

Korona vírusom sa najčastejšie nakazíte kvapôčkovou cestou,     
čiže pri kýchaní, reči, kašľaní a priamym kontaktom,                                   

môže ísť aj len o jednoduché dýchanie. 

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.

Ako sa prenáša?   

Ako sa chrániť pred nákazou?
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AKO ROZPOZNAŤ PRÍZNAKY?

Vysoké riziko majú starší dospelí, ľudia s oslabenou imunitou 
alebo pacienti s chronickými chorobami, so srdcovo-cievnym, 

neurologickým, pľúcnym ochorením alebo rakovinou. 

Aké sú 4 základné príznaky? 
•  Horúčka nad 38°C 
•  Kašeľ
•  Dýchavičnosť 
•  Slabosť a únava 
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Namočte si ruky vodou. 

SPRÁVNE UMÝVANIE RÚK

Pokryte celý povrch rúk 
mydlom.

Rozotrite mydlo dôkladne        
aj medzi prstami a položte 

dlaň na chrbát ruky.

Rozotrite mydlo medzi 
dlaňami. 
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Prekrížte si ruky                            
a nevynechajte ani priestor 
medzi prstami a nechtami. 

Dôkladne si umyte aj 
palce na obidvoch rukách. Krúživými pohybmi umyte 

aj dlane aj chrbát ruky.

Trite si dlane.

Následne si ruky dôkladne 
opláchnite vodou.

Ruky si vysušte jednou 
papierovou utierkou.  4



Papierovú utierku použite aj na 
to, aby ste zatvorili kohútik.

Vaše ruky sú teraz už v bezpečí. 

STOPSTOP
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ZOSTAŇ DOMA!
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     Poslovia jari
V marci sa začína v prírode všetko prebúdzať. 

Príchod jari sa pozná na mnohých veciach.                                              
   

Je teplejšie, dni sú opäť dlhšie a noci kratšie, 

stromy majú prvé puky a vtáky štebocú 

omnoho radostnejšie. Prvé, čo vykúkajú           

zo zeme, sú snežienky, následne krokusy, 

prvosienky, narcisy a tulipány. Príchod jari 

ohlasujú i sťahovavé vtáky. Dospelé bociany 

biele sa vracajú z afrických zimovísk už skoro 

na jar. Po prílete opravujú hniezda,                 

na ktorých sa stretávajú po dlhej migrácií. 

Prejdite sa jarnou prírodou a započúvajte      

sa do spevu vtákov.
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Hurá, je tu jar!

Keď snehuliak smutne kýva,
v kabáte ti teplo býva,

asi príde jar.

Keď sa gúľa dolu briežkom
prvý ospanlivý ježko,

tešme sa na jar.

Keď si vtáci čistia perie,
cez mraky sa slnko derie,

už tu bude jar.

Keď je prázdna líščia nora,
vtáčím spevom hučí hora,

tak už  prišla jar.

Keď vyletí prvá včela,
a v kvietkoch je peľu veľa

Hurá, je tu jar! 
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28. marec – Deň učiteľov

Ján Amos Komenský
28.3.1592 – 15.11.1670

„ Komukoľvek môžeš pomôcť,        
pomôž mu rád, i celému svetu!                           

Už dávno sa hovorí,                                 že 
slúžiť a pomáhať sú vlastnosti 

vznešených pováh.“
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PANI UČITEĽKE
Keby ste len vedeli,

aký som dnes nesmelý!

Chcel som sa vám poďakovať,
predniesť veľkú reč,

slová mi však s lastovičkou
odleteli preč.

Keby som bol – ako nie som 
mocný kráľ,

tak by som vám hneď korunu 
zlatú dal.

Ale že som ešte malý králiček,
dám vám iba tú najkrajšiu 

z kytičiek.

              Štefan Moravčík
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Pre pani učiteľky a pre pánov učiteľov 

Vážené pani učiteľky, vážení páni učitelia, keďže       
v mesiaci marec máte svoj sviatok, prajeme Vám 

veľa zdravia, osobných úspechov a veľa, veľa 
trpezlivosti a radosti z práce s vašimi detičkami. 
Veríme, že najlepším darčekom ku Dňu učiteľov 

bude pre Vás ich úsmev a šťastný smiech. 
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MAREC – MESIAC KNIHY
Pri pátraní, prečo si marec už roky 

pripomíname ako mesiac knihy, sme sa 
dopracovali k zaujímavej postave slovenskej 

histórie. Matej Hrebenda Hačovský sa narodil 
aj zomrel v marci (10.3.1796 – 16.3. 1880).    

Hoci bol slepý, natoľko miloval knihy, že sa mu 
stali osudom. Putoval po Gemeri, Malohonte   

až do Viedne, zbieral staré tlače a rukopisy                    
a zachraňoval ich. Svoju súkromnú zbierku 
kníh daroval Matici slovenskej a prvému 

slovenskému gymnáziu v Revúcej.                             
Marec za mesiac knihy prvýkrát vyhlásili                      
v bývalom Československu v roku 1955 

                 na počesť Mateja Hrebendu a ako
                 snahu o udržanie a podporenie

                 trvalého záujmu o knihy.   
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Čo VIEŠ – NEVIEŠ o knihách 

        Najmenšia kniha – Je veľká ako zrniečko ryže a je až 
neuveriteľné,  že má 24 strán.

Najväčšia kniha – Váži 60 kilogramov. Je to kniha fotografií              
s názvom Bhután. Kniha má 114 strán a meria 1,5x2,1 metra.

Najdrahšia kniha – Vlastní ju Bill Gates. Dielo Leonarda da Vinciho 
Codex Leicester za 30.8 milióna dolárov.

Najväčší bestseller – najpredávanejšia kniha všetkých čias je  Biblia. 
Bola preložená do 2000 jazykov.

Najstaršie kníhkupectvo - Najstarší obchod s knihami je londýnsky 
Sotheran ´s. Funguje od roku 1761.

Najväčšie knižnice – Kongresová knižnica vo Washingtone založili 
ju v roku 1800 a Francúzska národná knižnica. V súčasnosti sa vo 

Francúzskej národnej knižnici nachádza 10 miliónov kníh.
Najznámejší slovenský autor – Vojtech Zamarovský. Jeho knihy 

vyšli v miliónoch výtlačkov a preložili do 14 jazykov. 
Najpredávanejšia séria všetkých čias – Harry Potter.

Najviac kradnutou knihou z knižníc – Biblia. 
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  V apríli sa už naplno rozvíja jar.                                                  
Všetci sa tešíme rozkvitnutým prvým 
kvietkom v záhrade či v lese. Prebudí          
sa zem a vzduch začne krásne voňať. 

Čochvíľa je tu Veľká noc a s ňou spojené 
veľkonočné zvyky. Aprílu sa hovorí, že je 
to aj bláznivý mesiac. Pripomína nám to 

nielen 1. apríl, keď si všetci strieľame 
jeden z druhého, ale niekedy nám to 

pripomína aj počasie.                                                                     
1. apríl je aj Dňom vtáctva.                                       

Na Slovensko priletí každý rok približne     
30 miliónov vtákov, z toho asi dve tretiny 

práve v apríli.                                            
Okrem toho je však apríl aj mesiac  lesov. 

Lesy sú domovom nielen pre stromy,          
ale i pre mnohé rastliny a veľké množstvo 

menších i väčších živočíchov.                    
Lesy pokrývajú skoro polovicu nášho 

Slovenska. Máme ich veľa, mali by sme    
ich chrániť, starať sa o ne. 

Čo prináša apríl
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Deň Zeme

V apríli má svoj deň aj naša Zem – 22. apríla             
Deň Zeme. Viete, aké cenné dary nám naša Zem 

poskytuje? Ľudia by na to mali myslieť nielen v tento 
deň, ale po celý rok. K Zemi sa nemáme správať 

majetnícky, teda ju ovládať a drancovať, ale naopak, 
obdivovať a chrániť pre budúce generácie. Všetko      
na našej planéte je veľmi vzácne a obdivuhodné.

Viete ako môžete prispieť k ochrane našej Zeme aj vy?

Na miesta, ktoré nie sú príliš ďaleko, choďte pešo 
alebo na bicykli. 

Uprednostňujte sprchovanie pred kúpaním, 
ušetríte tým 2/3 vody.

Ak sa vám už mobil nabil, odpojte zo siete           
aj nabíjačku. Šetríte tým elektrickú energiu.

Trieďte odpad tak, že ho budete dávať len do 
nádoby, ktorá je na to určená.

Nezabudnite upratať okolie školy i okolie 
svojho domova, aby ste sa cítili príjemne. 
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Vieš o tom ...
Ktorý strom je naším národným stromom?

Lipa malolistá.

                      Z vetvičiek ktorého stromu sa robia metly? 

Z brezy previsnutej.

Čo je to borka ?

Týmto slovomTýmto slovom sa označuje kôra stromu.

                       Z dreva ktorého stromu sa robia fujary?

Z bazy čiernej.

 Čo je to solitér?

Strom rastúci  osamote.

 Čo je to alej ?
Dlhý rad stromov, ktorý lemuje cestičky            

v parkoch alebo rôzne iné cesty.
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PRICHÁDZA VEĽKÁ NOC
Veľká noc je najvýznamnejší kresťanský 

sviatok. Je pohyblivý, to znamená,                
že pripadá na marec alebo apríl. Takže Veľkú 
noc máme každý rok v inom čase. Slávime ju 

vždy prvú nedeľu po prvom jarnom splne. 
Veľká noc nikdy nemôže byť                        

pred 21.marcom. Oslavy tohto sviatku            
v cirkvi  sa spomínajú už 2. storočí.     

Tradičné oslavy na Slovensku sa podľa  
krajov líšia. Veľkonočné sviatky sa zhruba 

prekrývajú  s pohanskými oslavami príchodu 
jari a preto ľudové tradície prevzali                 

z predkresťanských dôb mnoho zvykov           
a  obyčajov. Keďže  vajíčko obsahuje  

zárodok života, bolo  v mnohých kultúrach 
symbolom plodnosti, života a vzkriesenia.
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Čochvíľa je tu Veľká noc a s ňou spojené veľkonočné zvyky. 
Pripomeňme si niektoré zvyky a symboly, ktoré k Veľkej noci 

neodmysliteľne patria.

MORENA
Morena je slamená figurína ženy, ktorá symbolizuje zimu. Ak ľudia 

chceli, aby prišla jar, museli ju utopiť v potoku alebo spáliť. V rôznych 
krajoch mala rôzne pomenovanie: Murena, Kyselica, Baba alebo 

Hejhana.

LETEČKO
Letečko je zelená halúzka ozdobená stužkami, slamenými retiazkami   

a vyfúknutými vajíčkami. Je symbolom prebúdzajúceho sa života. 
Poznáme ho aj pod týmito názvami: leto, lesola, hájik, májik.
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KRASLICE
Je to symbol jarného oživenia prírody. Dievčatá ich darujú šibačom       

a polievačom ako dar lásky. Vajíčka môžu byť rôzne vyzdobené. 
Kraslica je slepačie, zriedkavejšie kačacie alebo husacie vajíčko, 

zdobené na veľkonočné sviatky.

VEĽKONOČNÝ KORBÁČ
Je z mladých prútov, ktoré znamenajú zdravie, mladosť a energiu. 

Chlapci vyšibú dievčatá, aby boli zdravé a vrtké ako prútiky.       
Dievčatá naň viažu pekné farebné stužky.

OBLIEVANIE VODOU
Veľkonočná voda má dievčatám zabezpečiť zdravie a krásu.

„Oblievaj, oblievaj vlasy aj hlavičku, lenže mi neoblej tú novú 
sukničku!“
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VEĽKÁ NOC

Každý správny chlapec, deti, 
s korbáčom a vedrom  letí.

Aby dievky zdravé boli,
studenej im leje vody.

Aby krásne nohy mali,
vyšibe ich korbáč malý.

Aby pekne voňali,
voňavku dá na hlavy.

Dievkam potom smrdia vlasy,
zmoknuté sú celé asi.

Od korbáča nohy bolia,
mašličkami ho však zdobia.

S kraslicami koše majú,
hneď šibačov ponúkajú.

Zima im je, sú však šťastné,
veď tie zvyky sú tak krásne. 
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RECEPTÁR
Kuriatka z piškót

Suroviny 
  120g okrúhlych piškót
  100g marhuľového džemu
  100g zelenej marcipánovej hmoty
  50g  červenej marcipánovej hmoty
  1 lyžica čokoládovej polevy
Krém:
  100g bielej čokolády
  100g masla
Postup:
  Na každé kuriatko potrebujeme 3 piškóty –
  2 na hlavičku a 1 ako podstavec. Piškóty určené
  na hlavičky natrieme džemom. Vložíme medzi 
  ne hrebienok a zobáčik z červeného marcipánu.
  Z roztopenej čokolády vytvoríme kuriatku oči.
  Tretiu piškótu prilepíme džemom k podložke 
  zo zeleného marcipánu. Na piškótu nanesieme 
  čokoládový krém a vložíme doň hlavičku kuriatka.     
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Zaspievajme si
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Hlavolamy

Pospájaj po sebe nasledujúce čísla a obrázok si vyfarbi.
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Nájdi 5 rozdielov

Nájdi 10 rozdielov
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Urob si veľkonočné puzzle 
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Vymaľuj obrázok podľa farieb priradených k číslam
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Nájdi správnu cestičku k vajíčku
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Milí moji kamaráti,

 prajem Vám všetkým,
 aby ste aj v tomto zložitom období

prežili sviatky jari v pohode 
a predovšetkým v zdraví.

                                     Vaša Prvosienka
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