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Milí kamaráti,

konečne jar zabuchla dvere za dlhou zimou                                                               
a pomaly otvára tie svoje.                                                                                         

Zelená farba vystrieda sivú a slnko, za výdatnej pomoci aprílového 
dažďa, rozžiari trávu, stromy a kvety.

S príchodom jari prichádza k Vám i nové číslo Vašej Prvosienky.                                                              
Prajem Vám veľa pekných chvíľ pri jej čítaní.
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Čo sa deje v marci?

Len čo sa marec chopí  vlády, dejú sa priam zázračné zmeny.                  
Na lúkach  i v parkoch raší svieža zelená tráva, v lesoch sa objavujú 

mäkučké vankúšiky machu. K životu sa prebúdzajú aj stromy.
Do lesov a sadov sa vracia štebotavý spev vtákov.                                                             

Okolo prvých kvetov bzučí svoju pieseň hmyz.                                                               
Po chladnej zime sa všetko živé  teší hrejivým lúčom slnka                                                   

a oddáva sa ich blahodarnému účinku. 
Marec  je prvý jarný mesiac , nuž nečudo, že  sa naň mnohí tešia            

už v zime.                                                                                                                   
20.marca je prvý jarný deň , dni a noc i sú rovnako dlhé.,                              

hovoríme  tomu  jarná rovnodennosť.
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Významné dni
MAREC - MESIAC KNIHY

Marec cestou do knižnice
sfarbí slnkom každé líce.
Aj keď mrázik nevadí mi,                                                                      
dosť už bolo tejto zimy.

8.3.  - Medzinárodný deň  žien
20.3. - Prvý  jarný deň

20.3. – Medzinárodný deň šťastia
21.3. – Svetový deň poézie
22.3. – Svetový deň vody

21.3. – Medzinárodný deň lesov
28.3. – Deň učiteľov
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KNIŽKA
Keď mám peknú knižku v ruke

hoci neveľkú,
je to, akoby som stretla

dobrú priateľku .
Kadečo mi vyrozpráva,

čo ja nepoznám,
zavedie ma doďaleka,

hore ku hviezdam.
Keď mi večer začne sníček lietať po líci,

ja zaspávam v postieľočke
knižka v knižnici.

Vladimír Reisel
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Na svätého Tomáša 
sneh mäkne a je         

z neho kaša.

7.3
Aké je počasie na 
Františku, také 

bude celý mesiac.

9.3

Keď Jozef kožuch 
odkladá, bude 
dobrá úroda.

19.3

Koľko je v marci rosy, toľko je v máji mrazu.
Suchý marec, mokrý máj, bude žitko ako háj.

Marcový prach a májové blato,                                              
to je sedliakovi nad zlato. 
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Bez vody by nebol život na Zemi.

Slovensko sa môže pochváliť jednou z najkvalitnejších vôd na svete. 
Máme to šťastie, že stačí otočiť vodovodným kohútikom.                                     

Zriedka  si uvedomujeme jej dôležitosť a nevyčísliteľnú hodnotu.    
Pitná voda je však naozaj veľkým zázrakom. Je to dar.                            

Jej hodnotu si výnimočne uvedomujeme v aktuálnej situácii 
pandémie, kedy musíme podstatne viac ako inokedy dbať                                           

na hygienu rúk.                                                                                                              
Až 40 % svetovej populácie - 3 miliardy ľudí nemá v domácnosti                

vodu ani mydlo.                                                                                                              
UNICEF zabezpečuje 1/2 krízových dodávok vody na svete.

Každý rok má oslava Svetového dňa vody nejakú tému, posolstvo. 
Tohtoročná myšlienka rezonuje vo svete z pochopiteľných dôvodov 

viac ako kedykoľvek predtým. „Valuing water“ alebo „Vážme si vodu“ 
je téma Svetového dňa vody 2021.

V rámci tohtoročného Svetového dňa vody sa uskutočňuje aj digitálna 
kampaň Vážme si vodu, ktorú koordinujú významné svetové inštitúcie 

zaoberajúce sa ochranou zdravia ľudí, životného prostredia                    
či ľudskoprávne organizácie.

22.MAREC
SVETOVÝ 

DEŇ 
VODY
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Ďakujeme
všetkým  
učiteľom

za ich záslužnú 
prácu.  

28.MAREC - DEŇ UČITEĽOV
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Vrana z jari

Zakrákala vrana na dvore:
Kedy gazda pole poorie?

Kedy zrno vhodí do zeme?
Dokedy tu hladné budeme?

Žiť pri ľuďoch ju už nebaví.
Nechce taký život meravý.

Ako žobrák prosiť o kus kôrky.
Taký kúsok býva riadne horký!

Zoberie si na jar z poľa trošku.
Nie však všetko, iba za ponožku!

Už nebudí gazdu. Spí, keď ustane,
Za oknom viac nečuť to jej krákanie.

Danuša Dragulová-Faktorová
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Apríl mesiac lesov
Stará múdrosť hovorí: 

Keď si v živote zasadil čo len jeden strom, nežil si nadarmo.

Príroda  dokáže neuveriteľné veci! Vytvorila mnoho rastlín, 
ktoré sú nielen krásne na pohľad, no niektoré sa dajú

aj jesť alebo sú liečivé. Z malého semiačka dokáže vyrásť 
obrovský strom. Bez prírody by sme tu neboli ani my.

Lesy sú neoddeliteľnou súčasťou obrazu Slovenska.        
Tvoria najdokonalejšie rastlinné spoločenstvo v prírode. 

Lesné porasty sú živými organizmami, ktoré rastú, 
dospievajú a hynú ,podľa toho sa k ním treba správať. 
Význam lesov pre človeka je nenahraditeľný  a preto si 
zaslúžia našu ochranu a to nielen počas mesiaca lesov. 

Les a všetko, čo v ňom žije, po stáročia existovalo                      
v dokonalej harmónii.                                                                                          

V lese nič nevyjde nazmar,                                                                       
všetko má svoje miesto, význam                                                        

a trvanie – prirodzený kolobeh života.
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Pospájaj po sebe nasledujúce čísla a obrázky si vyfarbi.
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Labyrinty
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Vyfarbi obrázky farbou , ktorá je priradená                    
k jednotlivým číslam.
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Nájdi predmety ukryté na obrázku.

Obrázok si vyfarbi. 14



Nájdi na obrázku toľko                                   

predmetov, koľko udáva číslo                             

pod obrázkom.
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Nájdi 7 rozdielov medzi obrázkami. 
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Prečo nie je Veľká noc 
každý rok v rovnaký deň?

Lebo istý cirkevný hodnostár                                      
v Nikale na Sri Lanke v roku 325 nášho 

letopočtu určil, že Veľká noc bude          
v prvú jarnú nedeľu do splnu mesiaca. 
Preto môže byť Veľká noc už v marci 

ale aj v apríli.

Viete, že...
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Odkedy poznajú ľudia 
veľkonočné vajíčka?

Číňania jedli vajíčka už pred 4000 
rokmi, počas sviatku „teľacieho 
mäsa“, ktorý oslavujú začiatkom 

apríla. Veľkonočné vajíčka                   
sa pôvodne maľovali na červeno.      

Na maľovanie sa používali iba vajíčka 
s bielou škrupinou, lepšie na nich 
vynikla farba. Vajíčko je večným 

symbolom sily, zdravia                          
a mladosti.
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Kúpanie a šibačka
Veľkonočný pondelok

Kedysi boli veľmi rozšírené 
veľkonočné kúpačky a oblievačky. 

Korbáčmi sa šibali gazdiné a dievčatá, 
aby vraj neochoreli a nezleniveli.         
V utorok potom oblievali dievčatá 

chlapcov. Neskôr sa tento zvyk začal 
meniť. Dnes už sa nestáva, aby chlapci 

vytiahli dievčinu z domu, zavliekli          
ju  k potoku a ponorili ju do vody. 

Možno iba na dedinách. A namiesto 
vedier so studenou vodou šibači 
„osprchujú“ dievčatá voňavkami.
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Ako vyfúknuť                                                                  
vajíčko?

Vajíčko očisti vlažnou vodou.                                                             
Na oboch užších koncoch urob 

ihlou malú dierku.                                                                          
Spodná dierka môže byť o čosi väčšia,                                           

aby si obsah vajíčka ľahšie vyfúkol.                                          
Priprav si misku, do ktorej budeš vajíčko                            

vyfukovať.                                                                                  
Nadýchni sa, prilož ústa na hornú dierku                                                      

a pomaly, ale z celej sily fúkaj.
Bielko a žĺtok, ktoré si vyfúkol,                                                      

môže použiť mama 
pri pečení veľkonočných                                                       

dobrôt.
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Receptár
Veľkonočný baranček

Suroviny:
125g masla, 3 lyžice medu, 130g práškového
cukru, 3 žĺtky, 1 vanilkový cukor, 20g droždia,
350g polohrubej múky, mlieko, 50g hrozienok,
tuk a strúhanka na vymastenie a vysypanie
formy, práškový cukor na posypanie.

Postup:
Maslo vymiešame s medom, cukrom, so žĺtkami,
pridáme vanilkový cukor a vykysnutý kvások, 
ktorý pripravíme z trocha múky, mlieka a droždia.
Potom pridáme múku, mlieko a hrozienka
a vypracujeme cesto. Nalejeme ho do formy
prikryjeme druhou časťou formy
a upečieme vo vyhriatej rúre.
Počas pečenia formu obrátime.
Upečeného barančeka 
vyklopíme a vychladeného
posypeme cukrom.
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Na zelenej lúke sedí zajac

Na zelenej lúke sedí zajac,
prepletá nôžkami ako najviac.

[:I ja by tak prepletala,
keby také nôžky mala
ako zajac, ako zajac.:]

Zaspievajme si.
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Omaľovánka
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Veľkonočná dekorácia
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Zdravie, šťastie, 

úsmev v tvári, 

želám všetkým                               

k sviatkom jari

Vaša Prvosienka
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