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Ahojte kamaráti!

S blížiacim sa koncom školského roka                                               
a s príchodom prázdnin, prichádzam k Vám,                                    
v tomto školskom roku, s posledným číslom                              

Vašej Prvosienky.
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Medzinárodný deň detí
Prvý júnový deň je už od nepamäti venovaný deťom. 

Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej 
konferencii pre blaho detí  v Ženeve vo Švajčiarsku                                    

v roku 1925.                                                                                                               
Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili 

deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, 
vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí                     

na celom svete.
Po konferencii viacero vlád zaviedlo vo svojich krajinách 

takýto deň s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň poukázať 
na problémy týkajúce sa detí vo svete. 

V iných štátoch sa sviatok detí spája s 20. novembrom            
a nazýva sa Svetový deň detí, ale aj Svetový deň práv dieťaťa.
Nie je úplne jasné, prečo práve 1. jún bol vybraný ako MDD. 

Avšak tento dátum je na svete najobľúbenejší, oslavuje sa     
vo viac ako 21 krajinách. 
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Veselé veršíky

Inakosť
Každý z mäsa, každý z kostí,

pointa je v inakosti.
Ľudské tváre, farby, rasy,
rôzne odtiene ich krásy.

Jedna dcérka, druhý synak,
každý stvorený je inak.

V každom však, kto na zemi žije,
Ľudské srdiečko vždy bije!

Eskimáci
Eskimáci v iglu žijú, teplý čajík radi pijú.

Oblečení v kožušine, vozia sa na sánkach,
keďže žijú v takej zime, nemajú z nej strach.

Eskimáci z lásky hladkajú si nosy!
Tak sa to vraj na severnom póle nosí!
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Rómovia

Krásne sukne, tmavé oči,
zahrá hudba – hneď poskočí.

Krv im v žilách koluje,
ktorá hudbu miluje.

Tmavá pleť a iskra v duši,
ich srdiečko sa rozbúši,

vždy keď hudbu počujú -
Rómovia hneď tancujú.

Šikmé očká
Snáď z toho že Zem sa točí,

majú ľudia šikmé oči.
V Japonsku a Vietname, Kóreí i Číne

so šikmými očkami ľudí uvidíme.
Majú čierne vlásky, nosy ako gombičky,
na jedlo používajú dve drevené paličky!
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Na planéte Zem je mnoho ľudí. Všetci sme rovnakí a predsa iní.

Nájdi k jednotlivým postavám správny obrys.
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Tento krátky pozdrav letí

všetkým deťom ku Dňu detí.

Nech na Vašej tvári

iba úsmev žiari 

a v srdiečku šťastie

každým dňom 

nech rastie.
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Deň otcov

Deň otcov je sviatok na počesť otcov.           
Za vznikom tohto sviatku vďačíme žene 

menom Sonora z Washingtonu, ktorej otec, 
veterán z občianskej vojny, ju vychovával 

spolu s jej súrodencami po smrti jej matky.            
Sonora sa inšpirovala myšlienkou v roku 

1909, keď počúvala kázanie na Deň matiek, 
ktorého sviatok sa vtedy pravidelne 

oslavoval. Následne miestni náboženskí lídri 
túto myšlienku podporili a prvý Deň otcov   

sa slávil 19. júna 1910. V roku 1924 prezident 
Calvin Coolidge podporil dodržiavanie tohto 

sviatku a v roku 1966 prezident Lyndon B. 
Johnson oficiálne vyhlásil Deň otcov              

za štátny sviatok. Dodržiavanie tretej nedele 
v júni bolo nariadené zákonom v roku 1972 

v USA. Oslavuje sa tretiu nedeľu v júni  
a konkrétne pre nasledovné roky:

21. júna 2020
20. júna 2021
19. júna 2022
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Ten, kto bude pri Tebe stáť vždy, bez
ohľadu na to, akú veľkú chybu spravíš,    

ten, kto Ťa podrží vždy, keď to budeš
najviac potrebovať,

ten, kto Ti ponúkne objatie a ramená,
keď sa budeš potrebovať vyplakať,

ten, kto Ti sľúbi, že pre neho budeš vždy 
jeho malým dieťatkom,

ten, kto Ťa veľmi ľúbi a obetuje všetko
preto, aby si bol šťastný,

a tiež je prvou láskou dcéry.

Kto je otec ?
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Pomôž oteckovi nájsť jeho obľúbenú kravatu.
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Vystrihni si prstové bábky
a zahraj si rozprávku 

O veľkej repe.
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Prstové divadielko
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Omaľovánka
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O veľkej repe 
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Porozprávaj dej rozprávok podľa obrázkov:



O medovníkovom domčeku
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Červená čiapočka
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POVIEM TI VTIP

Pračlovek si číta vysvedčenie svojho 
Syna a hovorí:
- To, že máš 3 z lovu, chápem.
Ale to, že si prepadol z dejepisu, ktorý 
má len dve strany, to je hanba!

-Mirko, čo povedal otecko na tvoje
vysvedčenie?

- Nič, len krútil hlavou.
-Takže to nebolo také strašné, nie?
- No, on krútil mojou hlavou...

-Tak ako dopadlo vysvedčenie?
- Samé jednotky.
- No to si sa musel celý rok usilovne učiť, že?
- Ale kdeže, celý rok len chvíľku, než som sa 
naučil poriadne falšovať vysvedčenie. 
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Receptár

Domáci pribináčik

Potrebujeme:

200 g jemného tvarohu
100 g šľahačkovej smotany (33%)

30 g trstinového cukru, medu alebo práškového cukru
1 ks vanilkový lusk alebo trochu vanilkového cukru

Tvaroh so smotanou dobre premixujeme, pridáme cukor,     
vanilkové zrniečka a prešľaháme všetko spolu.

Podávame s ovocím alebo s piškótami.                                          
Ovocie môžeme zapracovať aj do hmoty,

zmení chuť aj farbu.

Dobrú chuť!

Postup prípravy:
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Nájdi predmety, ktoré sú ukryté na obrázku.
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Nájdi na obrázku toľko predmetov, 

koľko udáva číslo                             

pod obrázkom.
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Pospájaj po sebe nasledujúce čísla a obrázok si vyfarbi.
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Vymaľuj obrázok farbami podľa čísel.

23



Nakresli obrázky podľa predlohy.
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Labirint
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Osemsmerovka
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Nájdi 10 rozdielov medzi obrázkami 
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Nájdi 10 rozdielov medzi obrázkami
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Astronomické leto sa začína 21. 6. Leto - je jedno z ročných 
období v miernom teplotnom pásme nasledujúce po jari           

a predchádzajúce jeseni.
Je to čas dovoleniek, prázdnin a oddychu. Leto je ročné 

obdobie, na ktoré sa asi najviac tešíme,
ktoré asi najviac túžobne očakávame. Pre deti obdobie 

prázdnin a leňošenia. Čakajú nás dlhé dni s pekným               
a teplým počasím. Toto obdobie láka nás k vode a do 

prírody. Leto má však i svoje sprievodné stránky, na ktoré 
treba pamätať. Je to čas veľkých horúčav a sucha.

Hurá, leto a prázdniny !
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Letná básnička

Len čo ráno slnko vstalo,
kvietky zo sna prebúdzalo.

Pošteklilo jarnú zem,
poďte, kvietky, poďte sem.

Pridal sa i vietor Miki,
a ten hojdá konáriky.

Každý večer plný peľu,
volá včielky na návštevu.

Lienky v tráve s mravcami,
pochodujú nôžkami.

Dve zvedavé lienočky,
našli v tráve kvietočky. 

Chceli by piť sladkú šťavu
a vznášať sa ponad trávu.

Ale čo to, veľký mrak,
kvapky bude rozsievať.

A už padá kvapka, kvapka,
už je z nich aj dážď.
Mračno silu stratilo,
slnko kvety sušilo.
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O smutnej škole

„Hurá, koniec!“ kričia deti,
každé s vysvedčením letí.

Pozri, ocko! Pozri, mamka!
Je tu samá dobrá známka.

Zaplakala milá škola,
medzi slzy smutne volá:

„Dva mesiace ach, jaj, beda,
bez deti sa prežiť nedá!“

„Neplač, škola!“ vraví Katka.
„Bude to len chvíľa krátka.

V septembri, v ten správny čas,
všetci vrátime sa zas!“ 
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Recept na krásne prázdniny
Potrebné  suroviny:
Voda, teplo, slnko, vetrík , kvety, stromy, 
dobrí kamaráti, buchty od babičky.

Postup:
Sadnite si k vodičke pri lúke s kvietkami,
neďaleko stromov. Započúvajte sa do spevov vtáčikov.
Pozdravte jemným mávnutím vetrík a žmurknite 
na   slniečko.
Obklopte sa dobrými kamarátmi a babičkinými   
voňavými buchtami. 
Všetko  posypte  smiechom a dobrou náladou.

Prísady môžete ľubovoľne obmieňať počas celých  
prázdnin.

Prajeme Vám dobrú chuť!

V septembri sa porozprávame
ako Vám chutilo.
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Milí  kamaráti,  želám Vám , 
aby  posledné dni do  prázdnin

ubehli ako voda. 
Prajem Vám všetkým 

tie najlepšie vysvedčenia, 
prázdniny plné zážitkov, slniečka 

a veľa zábavy.

Teším sa na Vás opäť v septembri.

Vaša Prvosienka    


