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Milí kamaráti,

Jar, ktorá už čakala za rohom, sa rozvíja do svojej plnej krásy.        
Svieža, akoby začarovala svet. Prináša so sebou kytičku prvých 

kvietkov – poslov jari – ktoré už nedočkavo vytŕčajú svoje hlávky. 
S príchodom jari prichádza k Vám i nové číslo Vašej Prvosienky.                                                              

Prajem Vám veľa pekných chvíľ pri jej čítaní.
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Ani sme sa nenazdali a je tu jar. 

Nedávno sme sa tešili na najkrajšie 

sviatky roka Vianoce a pred nami       

sú ďalšie – Veľká noc. Zima odhodila 

svoju prikrývku, všetko navôkol         

sa rozzelenalo, prebúdza nás spev 

vtákov, stromy sa pomaly odejú ako 

nevesty do bieleho či ružového šatu.      

Viac ako inokedy túžime vyraziť         

do lesov, či na slnkom zaliate lúky, 

alebo do záhrad vdýchnuť im opäť 

nový život. Slnečné lúče a samotná 

príroda akoby nám chceli naznačiť, 

aby sme zastali, porozhliadli               

sa okolo seba a spomenuli                   

si na všetko krásne, čo sme prežili,        

čo nám urobilo radosť.

Prichádza jar
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JAR

Čože sa to vonku deje?
Z oblohy sa slnko smeje: „Hej spachtoši, hore sa,

jar prichádza do lesa.
Bolo že tej zimy dosť, robí nám len samú zlosť!“

Zamierilo zlatý lúčik, zobudilo zo sna púčik.
Pošteklilo na líčku rozospatú včeličku.

Privítalo lastovičky: „Obsaďte stromy  aj kríčky.
Škorce, pinky, hrdličky, spievajte nám pesničky!“
Aj zrnkám, čo spali v zemi takto rezko slnko velí:

„Koniec spania, čujte všetky, ukážte nám svoje kvietky.“
Zbohom, chladné fujavice,
vánok pohladí nám líce.
Obráťme už kalendár
a zvolajme: „Ide jar!“

Jana Pavlíková
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Mesiac marec je jeden veľký, dlhý sviatok a vy iste 
viete, kto ho oslavuje. No predsa knihy!                  
Sú to jedny obrovské mesačné narodeniny.       
Teda nie, že by sa knihy rodili v marci, ale 
oslavujeme to, že ich máme, že vieme čítať a že    
sa vďaka knihám  môžeme dozvedieť veľa nových 
vecí alebo zažívať  fantastické príbehy.                                          
Určite máte aj vy nejakú obľúbenú knižku,                     
ku ktorej sa vždy vrátite a čítate ju zasa odznova. 
Niektoré knižky sú nové a ich autori ich napísali   
iba nedávno, niektoré čítali už aj                                    
vaši starí rodičia, keď boli deťmi 
a niektoré príbehy sú staré 
aj niekoľko sto rokov.

Prajeme vám krásny marec a veľa úžasných
knižných príbehov.
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Snívala raz knižka, 
že chcela byť myška.
Ale nevie chodiť ani,

nemá nohy, má len strany.
Ako sa do myšej diery schová,
rozprávková knižka papierová?

Bolo by to asi veľmi ťažké
podobať sa malej sivej myške.

V rozprávkach, čo knižka v sebe skrýva,
aj nemožné často v možným býva.

Preto knižka  stále tomu verí,
že sa raz na malú myšku zmení.

KNIŽKA
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Želáme Vám, aby
učenie bolo pre vás výzvou,
radosť hnacím motorom,

tvorivosť krídlami,
škola hrou,

ktorá Vás bude ešte dlho baviť.

DEŇ UČITEĽOV
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Učiteľke
Na lúkach rozkvitli prvosienky,

jarní poslovia malí.
Uvi nás , Anka, do kytičky,

tíško mi zašepkali.
Nesmelo zbieram žlté kvietky

malé i veľké,
zajtra všetky k sviatku zanesiem 

mojej pani učiteľke.
I veršík k sviatku pripojím,

malý, no vrelý,
aby jej oči plné lásky

zármutkom nikdy nestemneli.

Eva Kopúnková
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Veľkonočná nedeľa

Prvá nedeľa po splne mesiaca, ktorý nasleduje 
po jarnej rovnodennosti, je Veľkonočná nedeľa.

Je najvýznamnejším dňom veľkonočných sviatkov.                     
Rodiny oblečené do sviatočného odevu, išli do kostola                      

na slávnostnú bohoslužbu, veľkú svätú omšu. Gazdiné niesli 
košíky, v ktorých mali poukladané a zdobenými textilnými 

obrúskami prikryté veľkonočné pokrmy. Každá gazdiná stála   
pri svojom košíku a čakala kňaza, ktorý po omši posvätil 

veľkonočné jedlá. V niektorých oblastiach sa z kostola rýchlo 
ponáhľali domov s tým, že kto bude rýchly, taký istý bude        

pri prácach na poli, a preto sa mu bude dariť. Po obede             
sa mládenci zvykli chystať na šibačku, oblievačku, kúpačku. 
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Veľkonočné rýmovačky

Dievky pečú koláče, chlapci pletú korbáče.

Dám ti pusu na líčko, ty mi daruj vajíčko.

Plače parádnica Zuzka, už je mokrá nová blúzka.

Čo čaká na šibačov?
Štyri druhy koláčov.

Ty vyšibeš Hanku, ja zase jej mamku.
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Receptár        

500 ml mlieka, 
5 vajec,
10 dkg soli,
hrsť sušených hrozienok,              
žĺtok na potretie.  

V mlieku rozmiešame vajcia, hrozienka   
namočíme do vody. Do mlieka s vajcami pridáme soľ, 
scedené  hrozienka, primiešame a za stáleho  miešania 
varíme na miernom ohni kým sa zmes nezrazí. 
Uvarenú zmes scedíme cez  čistý textilný obrúsok       
a necháme  odkvapkať. Odkvapkanú  masu potrieme  
rozšľahaným žĺtkom a mierne zapečieme v rúre.

Postup:
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Veľkonočný syrek

Suroviny:



Hádanky

Keď už zima predlho,
veľmi dlho trvá,

na jej konci rozkvitne
prvučičká, prvá.

Po snežienke rozkvitne,
tiež je malá, biela.
Zrazu hora na kraji
od nej vonia celá.

Fialová, voňavá
už spod kríčka hľadí,
vždy do malej kytičky     

zbierame ju radi. 

Ako zlaté peniažteky
zdobia lúky, brehy rieky.

Potom zrazu čáry – máry,
poletujú po chotári.

/konvalinka, púpava, fialka, snežienka/  
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Zaspievajme si

Jar k nám letí, jar k nám letí             
má zelené krídelká,                                       

šatôčky má z konvaliniek                    
na klobúčku motýľka.                                        

Kde sa vzali, tu sa vzali púpavienky
v trávničku,                                                              

za slniečkom otáčajú svoju žltú 
hlavičku.

Jar k nám letí

Pieseň si zaspievajte na melódiu pesničky Prší, prší.
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Aprílové čítankovo

V ovocnom  sade  rástla  jabloň. Pomaly sa zobúdzala z dlhého
zimného spánku. Otvorila oči, natiahla konáre a zazívala:

„Júj, ako sa mi len dobre spalo!“                                                                                      
Zvedavo sa začala obzerať okolo seba.
Obávala sa, či  sa nezobudila priskoro.                                                                                     

Na zemi boli ešte fliačiky
snehu  a zdalo sa, že ostatné stromy ešte tuho spia.
Keď sa ale dobre započúvala, začula z diaľky zurčať

potôčik.                                                                                                                     
Nad hlavou jej zakrúžil bocian a na je j  konári 

sa usadili dve veselé lastovičky. Zbadala, ako zo snehu  
vykúkajú biele hlavičky snežienok.                                                                                           

Veľmi sa tomu potešila, pretože vedela, čo to všetko znamená.
„Hurá, vstávajte!“ zavolalo veselo. „Zima už stráca svoju moc! 

Teraz už naozaj príde jar!“
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Pospájaj po sebe nasledujúce čísla



16

Nájdi 5 rozdielov medzi obrázkami

Nájdi 10 rozdielov medzi obrázkami
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Nájdi správnu cestu k vajíčku
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Urob si vlastné puzzle



19

Spočítaj  a zapíš počet veľkonočných symbolov 
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Sviatky jari sú tu zas,
oslávte ten krásny čas. 
Prajem Vám príjemné 
prežite veľkonočných

sviatkov.

Vaša Prvosienka


