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Milí kamaráti, 

Školský rok sa blíži ku koncu a už vo vzduchu cítiť vôňu prázdnin.   
Želám vám, kamaráti, aby posledné dni do prázdnin ubehli ako voda.                                                           
S príchodom leta prichádza k vám i posledné číslo Vašej Prvosienky. 

Prajem Vám veľa pekných chvíľ pri jej čítaní. 
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Najkúzelnejšia mamička 
 

              

     Bola jedna krásna víla, 
     usmievavá, dobrá, milá. 
     A kto je to? Predsa mama! 
     Tá je všetkým deťom známa! 
 
      Obľúbeným koláčikom 
      vždy ťa rada poteší. 
      Jedným bozkom na čelíčko 
      z choroby ťa vylieči. 
 
      Je tu ráno, je tu večer, 
      stráži ťa, aj keď ty spíš, 
      vždy na teba pozor dáva, 
      aj vtedy, keď ju nevidíš. 
 
      Vie rozjasniť chmúrny deň, 
      zahnať každý smutný sen. 
      Milujem Ťa mamička! 
      Úsmev žiari na líčkach. 
 
                              Michaela Klamová 
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               Zaspievajme si 

Kvitnú kvety voňavé,                                      

roztrúsené po tráve. 

Z nich kytičku maličkú,                                    

mám pre svoju mamičku. 

 
 

Za deň ako z obrázka, 

za to, že ma poláska, 

dnes kytičku maličkú 

mám pre svoju mamičku.  

Danuša Dragulová - Faktorová 
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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. 
KRÁSNY MDD. 

Medzinárodný deň detí 
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                      Zaľúbená trieda 
 

Amor dostal sa do kaše, 
stratil šípy v triede našej. 
Všetci sú hneď zaľúbení, 

ale celkom popletení. 
Malý Tomáš Hanku ľúbi, 

všetko, čo chce jej hneď sľúbi. 
Ale Hanke, tej sa sníva, 

že jej Patrik z okna kýva. 
Patrik zasa, na oplátku, 
miluje vraj iba Katku. 
Katka, tá ticho narieka 
že miluje len Mareka. 

Marekov svet sa však točí 
okolo Betkiných očí. 

Krásna Betka láskou híka: 
„Ja sa vydám za Petríka!“ 
Petríka však netrafil šíp, 

zasiahol na košeli cíp. 
Nechce Betky, Evky, Mišky. 

Petrík ľúbi iba knižky! 
                                Michaela Klamová  
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Ocko, možno o tom nevieš, 

 si môj veľký hrdina. 

Aj keď občas prísne pozrieš, 

vždy na teba spolieham. 

 

V živote sa nestratím, 

lebo, teba, ocko mám. 

A hoci občas pochybím, 

viem, že nikdy nie som sám. 

Deň otcov 
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  Receptár 
 

Domáca zmrzlina 

Chrumkavý malinovník 

Potrebuješ: 
    biely jogurt 
    čerstvé maliny 
    sušienky 
 

Sušienky rozmrv na malé kúsky                
a s malinami nasyp do jogurtu.                          
Opatrne premiešaj, aby maliny 
ostali celé a lyžicou nalož do formičiek. 
Nechaj cez noc zmraziť. 
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Vtipovisko 

Mamička príde do školy a pýta sa 
pani učiteľky: 
- Aký je náš Danko v škole? 
- Je to veľmi tiché dieťa. Keď sa ho  
niečo spýtam, nikdy neodpovie. 
 
Príde dievčatko za kapitánom lode 
 a hovorí mu: 
- Pán kapitán, chcela by som                                        
byť námorníčka! 
- A vieš plávať? 
- A načo? Veď moja sestra je letuška, 
 a tiež nevie lietať. 
 
- Kto z vás mi povie, načo nám slúži drevo?               
- pýta sa pani učiteľka. 
- Robia sa z neho stromy, - odpovie Peťko.   
 

- Kam chodíš na huby? 
- K susedovi na strechu. 
- Čo, tam ich pestujú? 
- Nie, sušia. 
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Popletené vety 
 

Nájdi vo vetách chybné slová a povedz vetu správne. 
 
 

 

Na dvore kotkodákali sliepky 

 a v chlieve bzučala krava. 
 

Musel prerušiť tréning pre natrhnutý svah. 
 

Nahnevaná učiteľka trvala na pohovore 

 s vodičmi žiaka. 
 

Učili sme sa o kŕmnom obehu v našom tele. 
 

Vlak s cestujúcimi sa ohne, keď dá sprievodca                                     

signál píšťalkou.  

 

 

 

Nápoveda: krvnom,  
bučala,  sval, 

rodičmi, pohne 
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Hádanky 

  Obrazovka s číslami 

všeličo ti oznámi. 

No a potom zas 

vyšle aj tvoj hlas. 

 

Keď zostarne zlatovláska, 

hlávke zbelie vlas. 

Ako padák odletí preč, 

o rok príde zas. 

 

Ukryje sa za písmeno, 

tri znaky má jeho meno. 

Nestačí mu voda čistá, 

mizne v slovách dozaista. 
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Nájdi 7 rozdielov 

    11 
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Nájdi 10 rozdielov   
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Pospájaj po sebe nasledujúce čísla 



Bludisko 
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Dokresli chýbajúcu časť obrázka 
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Nájdi na obrázku toľko            

predmetov, koľko ich udáva                

číslo pod obrázkom. 
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Urob si vlastné puzzle 
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Omaľovánky 
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  Tajomný príbeh na leto 

Až raz 
 

Viete, čo urobím, až raz bude na zemi všetko v poriadku? 

Až budú žiť všetci ľudia rozumne a bude večný mier? 

Budem mať bielu štíhlu loď. A s tou bielou štíhlou loďou  

poplávam až tam, kde je zelenomodré čistučké more. 

To more bude vyhriate od slnka a uprostred neho zastavím. 

A potom začnem pískať jednu tajomnú pesničku. V tej 

chvíli ku mne priplávajú dúhové rybičky a budú načúvať. 

Až ich bude veľa – preveľa, vystrčia z vody ružové papuľky 

a zaspievajú moju tajomnú pesničku. Na breh pribehnú           

ľudia a deti a zvieratká, priletia vtáky a motýle                          

a všetci sa započúvajú do tej tajomnej piesne. Postupne       

sa začnú pridávať k nám. Keď takto oboplávame  

všetko dookola tou piesňou sa rozozvučí celý svet. 

Každému bude, akoby ju oddávna poznal.                        

Akoby ju odjakživa mal uloženú v srdci. A všetci sa budú 

pritom usmievať a držať za ruky.                                                   

Nad nami budú žiariť hviezdy 

a mesiac a jasné hrejivé slnce. My však budeme dobre 

vedieť, že zo všetkých je najkrajšia je naša zem. A potom 

v jednom okamihu obrátim svoju štíhlu loď a poplávam 

domov. Pretože to najkrajšie miesto na svete bude vždy 

doma – pri mamičke. 

 

                            Alois Mikula  
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   Som vzorný cyklista 
 

Aj keď sa ti bicyklovanie zdá iba ako zábava,         

nie je to celkom tak. Hneď, ako vyjdeš s bicyklom        

na cestu, stávaš sa účastníkom cestnej premávky   

a platia pre teba určité pravidlá. 

Počas jazdy mám nohy na pedáloch a ruky                    

na riadidlách. 

Na hlave mám zapnutú ochrannú prilbu. 

Pri bicyklovaní na ceste pre cyklistov jazdím            

na pravom okraji vozovky. 

Cez priechod pre chodcov idem popri bicykli. 

Pri zníženej viditeľnosti používam aj reflexné prvky               

na oblečení. 

Ak sa bicyklujeme viacerí a jazdíme za sebou, 

dodržujeme bezpečné odstupy. 

Na jednomiestnom bicykli nejazdíme viacerí. 
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  Tešíme sa na prázdniny 

Už sa končí školský rok, 

ubehol jak voda, 

vyletíme do sveta, 

leto nás už volá. 

Naučili sme sa čítať, 

písať, kresliť,  počítať. 

Vieme kotúľ, stoj na hlave, 

aj rozprávku prečítať. 

Čakajú nás voľné dníčky, 

kúpalisko, zmrzlina. 

Dva mesiace voľna máme, 

to už nie je novina! 
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