


Milí kamaráti, 
 

s príchodom jari prichádza 

 k Vám i nové číslo Vašej Prvosienky. 
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Prajem Vám príjemne strávené chvíle pri jej čítaní. 

 

   
 



Aktivity našej školy 
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Guľko Bombuľko 

(predstavenie v bábkovom divadle) 

Matematická olympiáda  

celkové umiestnenie  našej 

školy - 2. miesto                         

Vianočný stolnotenisový turnaj 

Beseda Detskej misie v Košiciach 

„Obraz a rám“ 



Vianoce 2018 

OC Galéria 
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Beseda 

 „Diabetes mellitus - cukrovka“ 

Beseda                                                                        

„ Infekčné choroby a choroby z nečistoty“ 

Karneval 

http://www.szsinke.sk/?str=1042


Deň otvorených dverí   

OU Alejová 

Počítač – môj kamarát 

Beseda 

„Starostlivosť o zvieratká v zime“ 

Finančná gramotnosť 
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Viac sa o všetkých akciách školy 

dozviete 

na web stránke našej školy: 

http://www.szsinke.sk/ 

Vtipnejší vyhráva 

Zdravie nadovšetko 

Stolček, prestri sa! 

Ľudové remeslá 
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http://www.szsinke.sk/


Výtvarná súťaž  

 „Vesmír očami detí“ 

 

Galéria 
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Klaudia Gažiová VI.A 

Katarína Horváthová VI.A 

Rinaldo Tamas VII.A 

Nataša Gažiová VI.A 



Výtvarná súťaž                                                                                        

„Ženy a profesie v modernom svete “ 

 

   

 Alana Poliaková  IX.A 

(kaderníčka)  

 

Jana Pohlotková  VI.A 

(opatrovateľka) 

Nataša Gažiová VI.A    

 (čašníčka) 

Klaudia Gažiová VI.A 

(kuchárka) 

Jana Čisárová VII.A    

 (kozmetička) 

Katarína Horváthová VI..A 

(upratovačka) 

Téma:  

„ Čím budem, keď vyrastiem“ 
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Celoslovenský  XIX. výtvarný salón                                   

znevýhodnených detí 2019 

Téma: „Všetko, čo mám rád“ 

Klaudia Gažiová VI.A 

Nataša Gažiová VI.A 

 Katarína Horváthová VI.A   

7 



Jar 
 

 

je jedno z ročných období v miernom teplotnom pásme 

nasledujúce po zime a predchádzajúce letu.  

Astronomicky začína jarnou rovnodennosťou (okolo 20. 

marca) a končí letným slnovratom (okolo 21. júna).                  

V meteorológii sa podľa konvencie počíta ako celé mesiace 

marec, apríl a máj. 

Tohto roku na Slovensku  jar začala v stredu 20. marca 2019 

o 22:58 hod. 
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Príchod jari 
 

Pôvab jari, cítim zeleň, 

slniečko za dážď viac nemeň.  

Kvety kvitnú, veď je jar, 

je to od prírody dar.  
 

Stromy listy budú mať,  

všetko vôkol sa chce smiať. 

Vtáčiky zas štebocú  

o tom, že už teplo chcú.  
 

Nebo celé modré je,  

tráva sa všade zelenie. 

Príroda vonia, ožíva,  

nik nepremýšľa, iba sníva. 
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Jar 
 

Z diaľnych svetov pani zlietla 

plná tepla, plná svetla. 

Na lúčiny, briežky, stráne 

sype kvietky maľované. 

 

Zasmiali sa sedmokrásky, 

zazvonili vtáčkov hlásky, 

zabzučali včielky v tráve: 

“Jar k nám prišla v plnej 

sláve!” 

Mária Rázusová-Martáková 

  

9 



Slniečko 

 

Slniečko zlaté, slniečko žlté, 

krásne si, krásne! 

Za hory, za lesy vidieť je 

aké si krásne. 

Svieť nám tak stále ako dnes, 

ožiar nám tak celý svet. 
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KVETINOVÉ HÁDANKY 

Malá hlávka strapatá, 

žltá ako zo zlata. 

Na listoch má zuby 

a kto fúkne do jej stonky,  

potichučky trúbi. 

 

Fialová voňavá 

už spod kríčka hľadí,  

vždy do malej kytičky 

zbierame ju radi. 

 

Po snežienke rozkvitne,                                                

tiež je malá, biela.  

Zrazu hora na kraji 

od nej vonia celá. 

 

             Keď už zima predlho,     

veľmi dlho trvá    

na jej konci rozkvitne 

prvučičká, prvá. 
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Veľkonočné sviatky 

Tradičné symboly Veľkej noci 

Vajce   

Je symbolom nového života, pretože aj 

samo obsahuje zárodok. Znamená 

životnú silu, narodenie, nesmrteľnosť        

a vďaka škrupine aj pocit bezpečia. 

Dôvodom jedenia vajec cez Veľkú noc 

bolo aj to, že sa nesmeli jesť v pôstnom 

období. Symbolický význam má najmä 

farbenie vajec načerveno (láska a vášeň), 

nazeleno (príroda) a nažlto (slnko).  

 

Korbáč 

Tento dôverne známy symbol Veľkej noci má tiež 

pôvod v starých pohanských zvykoch. Bitie a šľahanie 

prútmi patrí k dávnym magickým praktikám. 

 Má priniesť zdravie, plodnosť, šťastie a odohnať 

zlých duchov. Má tiež pripomenúť bičovanie Ježiša 

Krista pred jeho ukrižovaním. 

 

Veľká noc alebo Veľkonočné sviatky alebo Pascha je najvýznamnejší  

kresťanský sviatok, ktorý pripadá na marec alebo apríl .Veľká noc je pre 

kresťanov oslavou zmŕtvychvstania (resp. vzkriesenia) Ježiša Krista po jeho 

smrti na kríži. Udalosti Veľkej noci a ich interpretácia úzko súvisia                    

s významným židovským sviatkom Pesach, ktorý sa slávi zhruba v rovnakej 

dobe.  

Veľká noc 2019 dátumy - Veľký piatok: Piatok, 19. apríla 2019, Veľkonočná 

nedeľa: Nedeľa, 21. apríla 2019 a Veľkonočný pondelok: Pondelok, 22. apríla 

2019. 
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Baránok 

Symbol nevinnosti a boja so zlom. Bol rozšírený  

už v predkresťanskej tradícii v celom Stredomorí,  

v pastierskych krajinách. V židovskej tradícii sa 

používal ako obetné zviera za hriechy.                      

V kresťanstve je jedným zo symbolov Ježiša Krista, 

lebo obrazne podľa kresťanskej viery on je Baránok 

obetovaný za spásu sveta. 

 

Bahniatka 

Bahniatka sú symbolom života. Tak ako sa 

ich kvet udrží po celý rok, tak aj náš život má 

charakterizovať stabilita a jednotnosť. 

Ratolesti bahniatok posvätené na Kvetnú 

nedeľu sa považujú za ochranný štít pred 

zlom, chorobami a inými neduhmi. Ľudia si 

ich dávali do vázy a upevňovali ich              

za obrazmi, aby dom chránili pred bleskom.      

V rôznych slovenských nárečiach majú iné 

pomenovanie, ktoré je zvyčajne spojené       

s názvami mláďat rodiacich sa na jar. 

 

 

 

 

 

 

 

Zajačik 

Symbol zajaca má pravdepodobne pôvod 

v pohanských rituáloch oslavujúcich 

príchod jari, rovnako ako kuriatko. Svoje 

miesto má v mnohých náboženstvách 

mytológiách, kde symbolizuje šťastie, 

plynúci čas, krátkosť života, a je 

označovaný za atribút zmŕtvychvstania. 

Podľa ľudového podania zajac nikdy nespí. 

Keďže nemá očné viečka, aj počas 

spánku sa zdá, že otáča oči nahor. V Biblii 

je zajac zaradený medzi stvorenia 

"maličké na Zemi a múdrejšie nad 
mudrcov", symbolizuje chudobných, 

skromných a pokorných.  
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Veľkonočné riekanky a vinše 

Šibi, ryby, mastné ryby, 

kus koláča, od korbáča, 

ja chcem iba máličko, 

maľované vajíčko. 

Tetičko, tetičko, dajte malóvané vajíčko. 

 Ak nedáte malóvané, dajte aspoň biele, 

 sliepočka vám znesie iné. 

 Na peci v kútku, 

 na zelenom prútku, prútik sa zohne, 

 vajíčko spadne.  

Ak mi nedáte, na stôl nevydáte, 

bude vám na peci sedeť a škaredo hládieť. 

Šiby, ryby, mastné ryby, 

 kus koláča od korbáča. 

 Kázal kadlec aj kadlečka, 

aby dali tri vajíčka.  

Jedno biele, druhé čierne 

 a to tretie zafarbené, 

 to je moje potešenie. 

 Aj kus baby, 

 aby boli naši radi. 

Šibi, ribi, mastné ryby, 

dávaj vajcia, vykrúcaj sa! 

Ak mi nedáš dve vajíčka, 

daj mi aspoň 

makovníčka. 

Ešte k tomu groš, 

aby bolo dosť. 

Veľká noc a oblievačka                                           

prišla ku nám zas,                                                                  

šťastie, zdravie, 

 láska veľká,                                                                      

nech je v každom z nás.                                                                                                      

Veľká noc predo dvermi, ostaňte, chlapci,  

verní - i napriek dievčat kriku –  

dobrému svojmu zvyku. 

 Dievčatám velá vody a chlapcom málo škody! 

Veľká noc k nám prišla zas, 

nech je radosť v každom z nás. 

Slnko svieti, kvety kvitnú, 

nech Vám elán a nadšenie nikdy neuniknú. 

 

Cítim vôňu koláčikov, 

skúšam pevnosť korbáčikov, 

vedro je už pripravené, 

voňavky sú povolené. 

Takže ma len čakajte, 

pohár vínka pripravte. 

 
  

15 

 



  

Nejedno dievčatko pondelok preplače,  

keď sa k jej nožičkám priženú.....                          

  

Počas sviatkov veľkonočných, veru dievky moje, 

na dedine by ste mali oblečené.....              

  

K Veľkej noci zaručene patria títo traja: 

Baránok, kuriatko a samozrejme.....                        

  

 Na Veľkú noc netešia sa psi a ani mačky. 

 Kožúšky im isto zmoknú počas.....  

  

Nejedného chlapca poriadne dlaň svrbí,  

chcel by už vyskúšať svoj korbáčik z.....                    

  

Ak vyšibeš na Veľkú noc dievča, slečnu, ženu, 

Iste môžeš očakávať sladučkú.....     

 

Veľkonočné hádanky 
 

(kroje, zajac, korbáče, vŕby, oblievačky, odmenu) 
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Receptár 
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Cesto : 150g hladkej múky 

              60 g masla 

              60 g kryštálového cukru 

              80 ml mlieka 

               1 lyžička kakaa 

               2 lyžičky kypriaceho prášku 

               1 vajce 
 

 

Krém : 250 g mascarpone 

            100 g bielej čokolády 

              50 ml smotany na šľahanie 

               1 lyžička vanilkového extraktu 
 

Na ozdobenie: marcipánové zajačiky a kuriatka alebo cukríky 
 

Postup: 

Múku zmiešame s kypriacim práškom a so sódou bikarbónou. 

Zmäknuté maslo vyšľaháme s cukrom a pridáme vajce. 

Prisypeme polovicu sypkej zmesi, prilejeme polovicu mlieka          

a premiešame, pridáme zvyšnú sypkú zmes a zvyšok mlieka.                                                       

V horúcej smotane roztopíme bielu čokoládu, vsypeme vanilkový 

extrakt a premiešame.                                                                 

Do mascarpone postupne pridávame rozpustenú čokoládu.     

Obe suroviny musia mať rovnakú teplotu.                           

Polovicu cesta rozdelíme do košíčkov. Do zvyšného cesta 

pridáme preosiate kakao, premiešame a doplníme košíčky. 

Vložíme do rúry vyhriatej na 175 °C a pečieme 15 minút.                                                                                    

Vychladnuté koláčiky ozdobíme krémom, marcipánovými 

zajačikmi alebo cukríkmi. 

Dobrú chuť! 

Veľkonočné mafiny 



  Pomôž zajkovi nájsť správnu cestiču ku košíku. 
 

   
 

Hlavolamy 
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Vymaľuj obrázok farbami podľa príslušných čísel. 
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Krásne veľkonočné  

sviatky 

a radosť z každého 

 prežitého jarného dňa 

 Vám všetkým praje 
 

 Vaša Prvosienka 
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