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Milí  Kamaráti,

Teším sa na stretnutia s vami                                                               

v novom školskom roku 2021/2022.                                                           

Dúfam, že si v Prvosienke nájdete všetko to,                            

čo vás zaujíma. 
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Veľa úspechov v novom 
školskom roku 

2021/2022.
Žiakom prajem dobrých 

učiteľov, učiteľom 
usilovných žiakov.

Prežime spolu úspešný 
školský rok!

Vaša Prvosienka
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Mama menom abeceda má    

detičky písmená.

Celý život v škole sedia, kde – kto 

sa im vysmieva.

Prvé štyri: Á, Bé, Cé, Dé každé 

rýchlo auto vedie.

Kričí na ne E, eF, Gé, Há:                        

- V zákrute sa nepredbieha.

A za nimi Chá, I, Jé, Ká:                    

- Spod kolies vám blato strieka.

Dohonil ich eL, eM, eN, O,          

hneď si zapísal ich meno.

Hnevá sa aj Pé, eR, eS, Té,             

že im prekážajú v ceste.

Vzadu kričí U, Vé, Iks,             

Ypsilon i Zet:

-Veď ste urobili kiks veľký ako  

svet!

Ján Turan

ABECEDA
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 Často si umývajte ruky mydlom a vodou, najmenej 

po dobu 20 sekúnd. 

 Očí, nosa a úst sa nedotýkajte neumytými rukami. 

 Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia 

príznaky nádchy alebo chrípky.

 Vyhýbajte sa miestam s vysokým počtom ľudí. 

 Pri kašľaní alebo kýchaní si zakrývajte nos aj ústa 

jednorazovou papierovou vreckovkou, ktorú následne 

zahodíte do koša.

Nezabudnite !
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Všetky vzorky a materiály použité na vykonanie testu                                                  

odhoďte do komunálneho odpadu v plastovom vrecku. 



NOSME SVOJE RÚŠKO 
ZODPOVEDNE!
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Je september
Zbohom letu! Vtákom počas nášho letu

začalo byť zima. Zavolali si ma.
Že ich mnoho maródi, že im hrozí záhuba, 

že im patrí na lodi najteplejšia paluba.
Vravím : - Prosím,
pobaľte si kufríky,                                

presuňte sa
na palubu Afriky!

Ľubomír Feldek
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Významné dni
SEPTEMBER

Ľahneme si na trávičku,
poležíme len tak v tričku.
Taký oddych sa nám zíde,
veď o chvíľu zima príde.

1.9.  - prijatie Ústavy Slovenskej republiky
2.9. – Začiatok školského roka

14.9. – Deň európskeho kultúrneho dedičstva
15.9. – Sedembolestná Panna Mária – Štátny sviatok

21.9. – Medzinárodný deň mieru
26.9. – Svetový deň jazykov
29.9. – Svetový deň srdca
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OKTÓBER

Kráľovstvo letné mení sa v jeseň,

veselo spievame si meninovú pieseň.

Vietor, dážď a mraky vládnu,

deti to však hravo zvládnu!

Keď sú všade veľké mláky,

natiahneme si gumáky. 

A keď je vonku mokro, dážď,

oblečieme si pršiplášť.

Vietor je tiež kamarát,

so šarkanmi hrá sa rád!

Keď je vonku sychravo,

mama nám spraví kakao.

Jeseň farbí stromom lístie,

Zahráme sa s nimi iste!
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Jesenné pranostiky

Babie leto prináša  pekné dni v jeseni.

Za peknou jeseňou  nasleduje tuhá zima             
a úrodný rok.

Pekná jeseň znamená veternú zimu.

Dlhá jeseň, krátka zima.

Aká jeseň, taká  jar.

Jesenné oranie, polovičné oranie.
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Jesenné hádanky

Prší, prší, vietor fúka,
nebo veľké kvapky núka.
Aj listy zo stromov zhodí,
Takto každú            chodí!

Na oblohe čierny  fľak.
Čože je to? Veľký           .
A keď z neho zaprší,
Premokneš až za uši.

Duje , zavýja a skučí,
Škárou popod dvere  fučí.
Je to          potvora,
Zafúka nám do dvora.

Čo z kuchyne  rozvoniava ?
Nie je to čaj , ani káva!

ti dráždia nos ,
vraj ich nikdy nemáš  

dosť.

/vietor, gaštany, jeseň, mrak/
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O VÍLE

Maličká víla so zlatými vlasmi sa raz dostala 

do mesta a tam zablúdila. Stála na rohu ulice 

a plakala.“Stratila som sa!“ Bola však taká 

maličká, že ju ľudia vôbec nepočuli. Začul ju 

len jeden malý chlapček. „ Ako vám mám 

pomôcť?“ opýtal sa víly.“Chcete 

vreckovku?“

„ Ja neviem. Ja patrím do lesa.“

„ Do lesa?“„ Do lesa chodíme len v nedeľu    

a dneska je pondelok.“ „ Tak ja u vás           

do nedele počkám.“ V chlapčekovej izbe            

sa vtiahla do žiarovky, lebo si myslela, že je 

to veľká kvapka rosy. A potom v jej žiarovke 

večer tancovala, ako sa na vílu patrí.            

Jej vlasy lietali po celej izbe.                                                                

Keď víla zaspala, zaspal aj chlapček.

Veľmi sa spriatelili. Tak veľmi, že                    

sa nerozišli, ani keď prišla nedeľa. 

Maličká víla býva v chlapčekovej 

žiarovke dodnes.  
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Zahrajme sa na básnikov

Púšťal som si od rána,                     
na záhrade _______.
Spadol rovno do komína,
moja je to asi _____.

Kominára volám: - Haló,
nešťastie sa práve ____!
V komíne sa šarkan krčí,
iba chvost mu z neho ___.

/ vina, stalo, trčí, šarkana/
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V škole preberajú časovanie slovies:
-Ja idem, ty ideš,- ako to bude ďalej, 

Peťo? – Pýta sa pani učiteľka.
- Nezostane tu ani noha! 

Učiteľka matematiky sa pýta?
„ Žiaci, kde končí bod „ká“?“
Janko sa prihlási a odpovedá:
„ Bodka končí za vetou.“

Cez prestávku sa hádajú dvaja žiaci:
„ Ty si somár!“
„ A ty si ešte väčší!“
V tom príde učiteľ a zamieša sa do hádky:
„Zrejme ste zabudli, že som tu ešte aj ja!“  
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Zaspievajme si
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Halloween je slovo prevzaté z anglického výrazu                                                       
„ All Hallows'Evening," čo doslova znamená "predvečer 

všetkých svätých". Charakteristickým halloweenskym symbolom        
je vydlabaná tekvica s otvormi v podobe tváre, zvnútra osvetlená 

sviečkou či kahancom, ktorá slúži ako lampáš. S jej vznikom sa spája 
zaujímavá povesť. Podľa írskeho folklóru bol Jack lenivý, ale lišiacky 

sedliak, ktorý okabátil a dolapil samotného diabla.                                 
Nakoniec ho prepustil za sľub, že jeho duša sa nikdy nedostane               

do pekla. O nejaký čas hriešnik Jack zomrel, do neba ho však nevzali 
a do pekla ho podľa dohody odmietol prijať diabol. Jack nariekal,              

že bez svetla nevie, kam sa má pohnúť a vtedy mu diabol dal žeravý 
uhlík z pekelného popola, ktorý nikdy nezhasne. Jack vydlabal 

repu, dal do nej uhlík a vydal sa na nekonečné                        
t túlanie svetom hľadajúc miesto na spočinutie.

HALLOWEEN
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Halloweenske múmie z lístkového cesta

Suroviny:
• balíček hotového lístkového cesta
• párky /najlepšie malé/ 16- 18 kusov
• vaječný žĺtok na potretie
• klinčeky alebo čierne korenie na dekoráciu

Postup:
Cesto vyvaľkajte na pomúčenej pracovnej doske   

a nakrájajte na prúžky. Párky ošúpte a prúžky cesta 
okolo párky omotajte pri jednom konci nechajte 
medzeru na tvár múmie. Ukladajte ich na plech 
vyložený s papierom na pečenie. Múmie potrieme 
vyšľahaným vajíčkom a pečieme ich vo vyhriatej 
rúre na 180°C asi 20 minút.
Keď múmie vychladnú urobíme im z klinčekov oči.

Receptár

17



Bludisko
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Pospájaj po sebe nasledujúce čísla.

Obrázok si vyfarbi.
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Urob si puzzle.



Vystrihni , vymaľuj  a zlep podľa predlohy.
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OMAĽOVÁNKY

1
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