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Milí kamaráti,

Blíži sa koniec školského roka a to znamená,              

že prázdninové leto je pred nami.                                                           

S príchodom leta prichádzam k vám s posledným 

číslom Vašej Prvosienky.                                                    

Prajem Vám veľa zábavy pri jej čítaní.
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Čo sa deje v máji ?
Mesiac máj je pomenovaný po rímskej  bohyni Maii.      

Máj sa  považuje za najkrajší mesiac v roku.                           
Príroda sa rozzelená už  v apríli, ale rozkvitá  až máji. 
„Pankrác, Servác , Bonifác si raňajky mrazom varia“.   

Títo  traja  páni majú meniny  12., 13., 14. mája.              
Hovoríme im zamrznutí svätí, lebo sa zvyčajne                   

v týchto dňoch ochladí.
Máj je mesiac lásky.  Ožívajú  už aj lesy a prebúdzajú      

sa zvieratá. 
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Významné dni
MÁJ - MESIAC LÁSKY          
A  ZNOVUZRODENIA

Keď vo vzduchu cítiť vôňu,
vôňu  orgovánu,

nie je  to len taký vánok,
ale taký  orgo - vánok.

Ak chcete, aj vám dám fialový orgován.
1.5.  - Sviatok práce, štátny sviatok

3.5. - Deň Slnka
5.5.  - Svetový deň hygieny rúk

8.5. - Deň víťazstva nad fašizmom, štátny sviatok
9.5. - Deň matiek

18.5. - Medzinárodný deň mlieka
31.5. - Svetový deň bez tabaku

2



Dážď na 1. mája -
úrodný rok.

1.5

Svätá Žofia 
stromy rozvíja.

15.5

Na svätého Filipa 
už aj tráva 
rozkvitá.

26.5

Keď v máji často hrmí, rok bude požehnaný.
Na Jakuba a Filipa zelená sa každá lipa .

Studený máj - v stodole raj.
Svätý Florián, úrodu nám daj.
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Deň matiek
Kto by nemal rád svoju mamu.        

Isto  aj ty ju máš rád .Tak jej 
nezabudni druhú májovú nedeľu 
popriať všetko dobré. Sviatok Dňa 

matiek sa oslavuje na celom svete, no 
nie vo všetkých krajinách v rovnaký 

deň či mesiac. Oslava mamičiek 
vnikla v roku 1907 na počesť Anny 
Reeves Jarvisovej, ktorá bojovala za 

práva matiek.                                        
V roku 1914 vyhlásil vtedajší americký 

prezident Woodrow Wilson prvú 
oficiálnu oslavu Dňa matiek ako 
celonárodného sviatku, ktorá sa 

oslavuje druhú májovú nedeľu.  Je 
však  známe, že mamičky si uctievali 

už v 16. storočí v Anglicku, keď sa 
sviatok volal Nedeľa matiek.

4



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.

Vďaka
Nesiem kvietok biely
v modrom kvetináči,

ale neviem isto,
či to bude stačiť
na oslavu takú,

vyznať mamke vďaku.

Marta Benčaťová
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30 sekúnd môže zachrániť život!

Každý rok 5. mája si pripomíname svetový deň 
hygieny rúk. Tento deň býva sprevádzaný kampaňou 
Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) s názvom:

„Umývaj si ruky – zachrániš život“.

Hlavným cieľom kampane je poukázať,                               
že správna hygiena rúk patrí medzi najdôležitejšie 

spôsoby prevencie nákaz. Heslom Svetového 
dňa je:                                                                                       

„Bezpečná zdravotná starostlivosť – je vo vašich 
rukách“.

Čisté ruky sú základom zdravia.                                             
Ich správne a pravidelné umývanie je preto 

jedným z najúčinnejších opatrení proti 
prenosu baktérií a vzniku rôznych ochorení.

Pandémia koronavírusu ukázala význam adekvátnej 
hygieny rúk v rizikovom prostredí.
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Medzinárodný 
deň  detí 

Prajem všetkým deťom 
krásny deň, nech sú zdravé 

a milované.
Vaša Prvosienka
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čisté, aj keď sú od blata
zlaté, aj keď nie sú zo zlata

dobré, aj keď je s nimi fuška
krásne, aj keď im odstávajú ušká

úprimné, aj keď klamú 
zábavné, aj keď rozzúria mamu

krehké, aj s jazvou na brade
najvzácnejšie, aj keď sú všade. 

DETI SÚ
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IHRISKOVÁ
Na ihrisku je to krása,

každé jedno dieťa hrá sa.
Danko ten je na hojdačke,

kýva susedovej mačke.
Oľga z piesku stavia hrad,
Aďo by v ňom býval rád.
Na preliezke dolu hlavou

visí Katarína s Pavlou.
A kde nájdeš Olivera?

Ten sa šmýkal do večera!
Emka sa zas rada točí

na drevenom kolotoči.
Ihrisko je detský raj,

na ňom je vždy deťom naj!

Básnička

Michaela Klamová
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POVIEM TI VTIP

Pýta sa susedka malej Peťky:
„ Je mamička doma?“ „ Nie“.
„ A je doma otecko?“ „ Nie“.
„ A čo Babička ?“
„ Tá tiež stihla schovať.“

Tomáš príde za mamou a pýta sa:
„ Mama môžem ísť von?“
„ Opýtaj sa otca“.
Tomáš príde za otcom, nakloní sa k nemu
a potichučky sa opýta:
„ Tati, pozeráš telku?“ „Áno.“
„ Počuješ, mami? Otec hovorí, že áno“.

Malý Tónko hovorí Zuzke:
„ Ak uhádneš, koľko mám
v tomto vrecku cukríkov,
dám ti všetkých päť“.

„Pán doktor, 
sú ryby zdravé?“

„ Neviem, ešte som 
ich neliečil“.
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Zaspievajme si
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RECEPTÁR
Nepečený dezert v pohári

Na dezert potrebuješ:
¾ hrnčeka vlašských orechov
1 polievkovú lyžicu medu 
½ čajovú lyžičku škorice
60 dkg gréckeho jogurtu ( alebo  jemného tvarohu)
1 čajovú lyžičku vanilkového extraktu
2 hrnčeky malín.

Postup:
V mixéri rozmixuj orechy, lyžicu medu a škoricu.
Vzniknuté nadrobené cestíčko rozdeľ a vtlač na dno 4
pohárov či misiek.  V miske zmiešaj jogurt so 4 lyžicami
medu a vanilkovým extraktom. Náplň rovnomerne vylej 
na pripravené cestíčko v pohároch. Maliny umy a posyp 
nimi vrch dezertu. Môžeš ho servírovať hneď alebo
ho môžeš nechať odstáť niekoľko hodín v chladničke.
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Vtáčie hádanky

Síce vie len huhú, žiadne iné slová,
z vtákov je najmúdrejšia pani...

So stromčekmi veľký priateľ
oddávna je doktor...

Vraj niektoré vtáky ľuďom deti nosia,
Možno že aj k vám donesie malé bábo...

Zlodejka je. Je raz taká.
Kradne všetko pani...

Pod strechou si na domčeku u babičky
posplietali hniezdo čierno – biele...
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Pomôž  chlapcovi streliť gól.
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Nájdi 7 rozdielov medzi obrázkami.
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Nájdi 15 rozdielov medzi obrázkami.
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Nakresli obrázok podľa predlohy.
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Omaľovánka.
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Pospájaj po sebe nasledujúce čísla a obrázok si vyfarbi.



20

Nájdi na obrázku toľko            

predmetov, koľko ich udáva                

číslo pod obrázkom.



Želám vám všetkým krásne 

posledné dni v škole,                         

prázdniny plné zážitkov 

a nových kamarátov. 

Teším sa na Vás opäť

v septembri.

Vaša Prvosienka


