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Milí  Kamaráti,

Teším sa, že sa stretávame aj po lete a zároveň 
zdravím všetkých nových čitateľov, ktorí práve 

nastúpili do prvej triedy. Tento rok bude pre vás 
určite nezabudnuteľný, naučíte sa veľa nových vecí   

a nájdete nových kamarátov . Želám vám krásny 
začiatok školského roka!
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Veľa úspechov v novom školskom 
roku 2022/2023.

Učiteľom veľa motivácie, radosti          
z nových úspechov a naplnenia             
z vykonávanej práce v prospech 

našich žiakov. Všetkým deťom želám 
skvelý rozbeh, výborné známky a veľa 

chuti do učenia. 
Vaša Prvosienka                                                      
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SEPTEMBER
V kalendári pravda holá –
september do školy volá.
Skončili sa prázdninky,
školský rok má novinky.
Nový rok aj trieda nová,

učíme sa nové slová.
Nové čísla, písmenka,
interpunkčné znamienka.

Babie leto v ovzduší
jesenný dážď osuší.

Lenka Šimková
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Jeseň

Je jeseň, obdobie plné farieb. Dlhé horúce 

letné dni sa skrátia a zostanú chladné.        

Zo zelených listov na strome sa stanú 

farebné machule pod ním. Je tu však ešte 

pár vecí, ktoré ste o jeseni netušili. Čo ešte 

skrýva hektická „krása smrti,“ ako ju 

kedysi nazývali?

Ľudia, ktorí žijú na rovníku, alebo v jeho 

oblasti, nikdy nezažijú jeseň.

Jesenná rovnodennosť nastáva v rôznych 

dňoch. Niekedy je 22. a niekedy 23. septembra.

Tradičným znakom jesene je aj migrácia 

vtákov. Tie odlietajú do teplých krajín             

a pripravujú sa na dlhé lety.                                  

Jeden z najdlhších má približne 18 000 

kilometrov.

Historicky sa jeseň považuje za symbol 

štedrosti, ale aj smrti.                                                                  

Podľa povery majú aj padajúce listy           

svoje čaro. Každý list, ktorý chytíte,                      

kým padá zo stromu na zem,                         

vám prinesie šťastie.
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Babie leto
Viete, čo je babie leto? Je to leto pre baby!
Keď sa jeseň začína, no slnko sa uškľabí.

Usmieva sa cez zuby, z trónu nechce dole,
no nehreje ako v lete, keď máš ruky holé.

Vo vzduchu si poletujú  pavučinky hodvábne,
vraj nech zemi nie je zima, na ňu deka dopadne.

Slniečko sa snaží, svieti, každým dňom však stráca moc.
Na tróne je čoraz kratšie, rýchlejšie už príde noc. 
A keď potom stratí silu, a už teplom nevie hriať,

pustí k trónu
pani Jeseň

vetrom
listy

rozfúkať.

Lenka Šimková
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Vitamíny z prírody

Neskorá jeseň nám                                                                       

i zvieratkám

ponúka nepreberné množstvo

najrozličnejších plodov.

Už dozreli šípky, drienky,                                                   

gaštan, bukvice, žalude, trnky                                                       

a iné plody.

Pre ľudí sú mnohé plody prírody

nenahraditeľnou zásobárňou

vitamínov a liečivých látok.

Medzi takéto druhy                                                                   

patrí aj rakytník rešetliakový,                                                              

ktorý vzácne

nájdeš aj v prírode,                                                                   

často sa však

pestuje v záhradách. 

Jeho žltooranžové bobule                                                        

majú veľa vitamínu C                                                                          

a sú veľmi zdravé.
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Významné dni
SEPTEMBER

Už je pole holé, pusté,
zajko sedí pri kapuste.

Šarkan letí, nemá perie...
Kamže letí, kam sa berie ? 

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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Októbrové pranostiky

Dažde v októbri predpovedajú úrodný rok.

Ak je október veľmi zelený, bude január veľmi 
studený.

Mnoho dažďa v októbri, mnoho vetrov                           
v decembri.

Keď na Uršulu vietor duje, tuhú                                     
zimu ohlasuje.

Na svätého Šimona, prikráda sa potichu
zima.
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Tajomstvo

Príroda nerada vydáva svoje tajomstvá. 

Nikdy neustriehneme okamih, keď sa na strome 

objavia  puky, keď sa z pukov rozvijú lístočky, 

keď rozkvitne kvet alebo vykukne tráva zo zeme.   

Všetko v prírode akoby čakalo len na to, kedy        

sa odvrátime, a v tej chvíli sa objaví.

„ A ja sa vôbec neodvrátim,“ povedal si jeden 

chlapec. „ Stále sa budem dívať a dívať.            

Že na čo?

No budem sa dívať na to, čo rastie najrýchlejšie.     

A najrýchlejšie rastú huby. Chlapec išiel do lesa      

a ľahol si na brucho k jednému pňu, podoprel     

si hlavu dlaňami a hľadel. Preležím tu hoci           

aj do zajtra, ale musím vidieť aspoň jeden hríbik, 

ako mi vyrastie pred očami, myslel si chlapec      

a uprene sa díval na zem okolo pňa.
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Huby pod zemou zacítili nebezpečenstvo:                                

niekto sa díva a ony                                                  

nemôžu vyliezť. Nemôžu, a už je čas.

Čo robiť? 

Zavolali na pomoc dážď. A nie hocijaký, ale lejak.

Spustil sa lejačisko. Čo mal chlapec robiť?

Prikryl sa kabátom až po samý nos.                        

Takto schovaný čakal, kým dážď neutíchne – keď

potom vykukol, čo nevidí?!

Na mieste, ktoré bolo ešte pred chvíľou prázdne, 

stojí hríb!

Od tých čias najviac húb vidieť po daždi.

R. Ľ. Baumvoľová
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V decembri v roku 1990 bol mesiac október vyhlásený 
Valným zhromaždením Organizácie spojených národov    
za Mesiac úcty k starším a 1. október za Medzinárodný 

deň starších. Podľa aktuálnych štatistík žije dnes na celom 
svete viac ako 600 miliónov seniorov.                                        

Na Slovensku je to vyše 900 tisíc obyvateľov vo veku 60    
a viac rokov, ktorí tvoria 17 % populácie.                           

Prognóza do budúcnosti hovorí, že do roku 2025 sa počet 
seniorov zdvojnásobí a virtuálne dosiahne v roku 2050 
dva bilióny. Podľa demografických odhadov Európskej 
komisie sa za 30 rokov staneme krajinou s najväčším 
percentom starých ľudí na dôchodku. V takto rýchlo 

starnúcom svete je potrebné podporovať aktívnu účasť 
starších na spoločenskom dianí,

využiť ich skúsenosti 

a poznatky.
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Nezabudnime na starých rodičov!
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Zaspievajme si
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Uhádni, aké zvieratá sa skrývajú v hádankách.

Hádanky

Behá, skáče po poliach,

kým ho labky nebolia.

Čo rád chrúme? Kapustičku,

ďatelinu aj mrkvičku.

Dlhé zuby, bystré uši,

každý  z vás už isto tuší.

Volajú ho „ pobehajko“,

bielo – sivý rýchly ..........

Preskočí bránku aj plôtik,

zaťuká nám na oblôčik.

Čo sa blyští, to ju zláka, 

uchmatne to do zobáka. Nehnevaj sa,

je už taká, veľká čierno- biela .........

Kabátik, juj samá dýka,

pozor nech ťa nepopichá.

V lese nájde veľký strom,

jabĺčka si skryje v ňom.

A keď príde tuhá zima,

pod lístím sen bude snívať.

Cupi – lupi dolu briežkom,

kotúľa sa malý ........
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Všetky tieto dni patria medzi spomienkové 

dni, ktoré sú venované zomrelým.                 

Na Slovensku má úcta k mŕtvym veľmi silnú 

tradíciu a jej korene nachádzame už                        

v pohanských časoch. Ľudia navštevujú 

cintoríny, na hroby kladú vence, či kvety         

a pália sviece. Tento zvyk má pôvod                        

v keltskej tradícii – sviatku Samhaim, ktorý 

sa slávil v deň keltského Nového roka,                 

čo pripadalo na 1. november. Kresťanstvo 

tento obyčaj prebralo a dalo mu nový obsah 

v podobe sviatku Všetkých svätých                      

(1. november) a následných Dušičiek –

Pamiatky zosnulých (2. november).        

Podľa keltskej tradície sa v túto noc   

prelínajú svety mŕtvych a živých.

HALLOWEEN
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Jožko navštívi prababku:

- Babi, máš wifi?

- Nie, zlatíčko. Varila som parené 

buchty.

Babka počúva v rádiu hokej:

- Počúvaj, starký, ten Puk je najlepší hráč?

- Prečo?

- Lebo je stále na ľade.

- Babi, prečo máš okuliare, keď spíš?

- Aby som lepšie videla svoj sen.

Hovorí Martin malej sestričke:

- Viem už, ako prší a sneží, ale stále 

neviem,

ako napadlo blato. 16
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Jablkové príšerky a banánoví duchovia

Začneme tým, že zelené jablká nakrájame              
na štvrtinky a vyrežeme otvory na ústa.                     

Na ne natrieme arašidové maslo a ako zuby 
použijeme arašidy, ktoré „prilepíme“ do úst. 
Z bielych marshmallow a roztopenej horkej 
čokolády vytvoríme oči. Na ich pripevnenie 

odporúčame použiť špáradlá.

Výroba banánových duchov je ešte jednoduchšia. 
Banány rovnomerne rozrežte na polovicu             

a zo zvyšnej roztopenej čokolády                             
namaľujte oči a ústa. 

Receptár
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Bludisko
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Nájdi na obrázku toľko predmetov, koľko ich udáva 
číslo pod obrázkom.
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Pospájaj po sebe nasledujúce čísla a obrázky si vyfarbi.
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Vyfarbi obrázok a urob si puzzle.
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Vystrihni a vymaľuj podľa predlohy.
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Omaľovánky
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Milí Kamaráti!
Želám vám  krásne, 

babie leto plné 
slnečných

jesenných dní!

Vaša Prvosienka


