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Milí  Kamaráti,

Prázdniny sa skončili, začala sa škola. 
Verím, že ste si do školských lavíc sadli oddýchnutí 

a s túžbou niečo sa naučiť.
Samozrejme, aj týmto školským rokom Vás bude sprevádzať

aj Vaša Prvosienka

Prajem  Vám všetkým veľa úspechov v novom školskom roku.
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Na úvod si pripomeňme !

ZÁKLADNÉ VECI O KORONAVÍRUSE COVID-19

Čo je to koronavírus?

Koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 bol identifikovaný 
v Číne na konci roka 2019. Predstavuje nový kmeň vírusu,     

ktorý u ľudí nebol doposiaľ známy.                                                                   
Ochorenie patrí medzi kvapôčkovú infekciu..

Ako sa prenáša?   

Korona vírusom sa najčastejšie nakazíte kvapôčkovou cestou,     
čiže pri kýchaní, reči, kašľaní a priamym kontaktom,                                   

môže ísť aj len o jednoduché dýchanie. 
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Ako sa chrániť pred nákazou?

 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.
 Ochranné rúško si nasaďte pri pohybe všade mimo svojho 
vlastného bydliska.

NOSME SVOJE RÚŠKO ZODPOVEDNE!

Každý by mal používať len svoje rúško. Je dôležité, aby si ich 
spolužiaci navzájom nevymieňali. Ak sa rúško vyperie a poriadne 
vyžehlí, je sterilné, teda  zdraviu bezpečné.

Jednorazové rúška alebo rukavice možno vyzerajú ako papier
či plast, ale určite ich treba hodiť do netriedeného odpadu.
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Školský rok 2020/2021
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Ahojte prváci!
Vitajte v našej školskej rodine.                                                                                 

Prvosienka bude s Vami                                                                             
kráčať prváckymi chodníčkami a veľmi sa na to teší.

Prajem Vám veľa úspechov a radosti z každého dňa, ktorý 
strávite v našej škole.
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TRIEDA

Každý žiak vie, čo je trieda.
Pomýliť sa s ničím nedá.

Toľko lavíc, toľko detí
a na oknách samé kvety.

Na tabuli Lenka číta:
Druhá A vás všetkých víta.

PREZUVKY

Vonku bolo strašné blato,
ale Miško nedbal na to.

Špinavý a škaredý
vošiel rovno do triedy.

Prišiel školník s veľkým krikom.
Vyhýbaj sa takým zvykom!

Prezuvky si daj! A hneď!
Inač ťa vždy vrátim späť.

ZVONČEK

Cŕn! Cŕn! Zvonček vyzváňa.
Zavolajte Milana.

Kdeže je ten vetroplach?
Zvonček zvoní na poplach.

Po zvonení, nezbedníci,
šup do triedy ku lavici! 
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PASTELKY

Kreslím len tak pre radosť.
Pasteliek však nemám dosť.

Červená sa polámala.
Ružovú mi straka vzala.

Hnedú práve Petrík pýta.
Kreslí psíka do zošita.

A ja kreslím pre mamičku
tisíc kvietkov na kytičku. 

MACHUĽA

Prvák okom zagúľa,
v zošite je machuľa!

Šarapatí v prvom riadku,
hneď v ďalšom má kamarátku.                                                             

Mama na tie potvory
prvákovi hovorí:

„Perám sa to občas stáva,
treba na ne pozor dávať!“



Čo sa deje v septembri
Začína sa  babie leto. Je to obdobie suchého, teplého 
počasia, okolo nás poletujú tenké biele vlákna pavučín. 

Lúčia sa s nami lastovičky. Sedia na  drôtoch a asi
majú poradu, kedy odletieť do teplých krajín.

Padajúce  gaštany sa tešia , že z nich deti vyrobia  
nádherné figúrky. 22. septembra je prvý jesenný deň.

Dĺžka dňa a noci je v tento deň rovnaká
hovoríme tomu jesenná rovnodennosť.
Odteraz sa začínajú dni skracovať. 

Dozrieva hrozno, broskyne, slivky.
Nezabudnite si každý deň 
zobrať ovocie na desiatu.
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Septembrová básnička

Nijaká vec na svete,
vraj nie je taká ťažká 

a neváži toľko ako
septembrová taška.
A tak, keď sa leto,

rýchlo kamsi stratí,
náladu ti zlepšia 
školskí kamaráti.
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Básnička v rozprávke

Topánkové more môžeš nájsť, kde len chceš. 
Toto naše more bolo v pieskovisku. Nebolo ani hlboké,
ale veď to je pri topánkovom mori úplne normálne.       
V tomto našom si sedeli dve topánky. Hádali sa
práve o to, kto bude v mori kráľovnou.
Dažďové kvapky mi pošepkali, že to mám byť ja!        
Tak to je v mračne neporiadok, lebo sa mi v noci 
snívalo, že tá, ktorá prvá z nás stratí šnúrky,                         
tá to bude!
Keď začalo pršať, na mňa padli prvé kvapky.
Vždy začne na niekoho predsa pršať najskôr!
A tak sa hádali dve topánky a hádali , že                                       
do mora scupli naraz všetky dažďové                              
kvapky z oblohy a urobili dole  
na  pieskovisku celý oceán. Pomóc!                                
Kvapky urobili potopu! – kričali topánky.                  
Kdeže boli sladké časy hádania!
Ani jedna z nich už nechcela more.
Dôležité bolo vyplávať na breh a osušiť                           
sa. Hádať sa budú zajtra. Len si                                   
musia dávať pozor na kvapkový mrak. 
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Zaspievajme si
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OMAĽOVÁNKA
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Európsky týždeň športu sa koná každoročne od 23.9. – 30.9.                                  
v 40 krajinách Európy.                                                                                                     

Nabáda ľudí k zdravšiemu a aktívnejšiemu životnému štýlu. 
Je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu                                                      

a fyzickej aktivity v celej Európe. 
Tento rok vzhľadom na celosvetovú pandémiu, kladie vyšší dôraz 

dôležitosti pohybu na fyzické aj duševné zdravie. 

Šport je aktivita, ktorá spája ľudí bez ohľadu na vek, zázemie
či úroveň zdatnosti.

Do 6. ročníka Európskeho týždňa športu sa zapojili aj žiaci našej školy 
rôznymi športovými aktivitami.
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Ďalšie fotky nájdete na web stránke školy: 
https://www.szsinke.sk/ 13

https://www.szsinke.sk/


V dávnych časoch sa Kelti v noci z 31. októbra na 1. novembra lúčili         
s letom, ktoré patrilo bohyni života a vítali vládu kniežaťa smrti 

Samhaina, ktorý vládol zime. Verili, že v túto magickú noc sa duše 
mŕtvych vracajú na zem a snažia sa ovládnuť všetko živé. Obliekali si 
strašidelné masky a maľovali sa vo viere, že v prestrojení sa zapáčia 

zlým duchom a tí ich potom nechajú na pokoji. Neskôr v období vlády 
katolíckej cirkvi okolo roku 835 chcel pápež Gregor IV. zamedziť sláveniu 

pohanských sviatkov, a tak sa z keltského Samhainu stal "Sviatok 
všetkých svätých" a nasledujúci deň (2.11.) bol vyhlásený za "Deň 

všetkých duší". Názov Halloween zaviedla protestantská cirkev            
v 16. storočí.

Predvečer sviatku Všetkých svätých – Halloween - sa oslavuje                   
v noci z 31. októbra na 1. novembra.

Halloween je slovo prevzaté z anglického výrazu "All Hallows'Evening", 
čo doslovne znamená predvečer všetkých svätých.                                 

Dnes ho poznáme ako sviatok spojený so strašidlami a s večierkami 
v kostýmoch. Jeho pohanský pôvod však siaha až                            

k starému keltskému národu.
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HALLOWEENSKÉ VIPKOVANIE

Visia tri netopiere vedľa seba 
na konári: Fero, Lojzo, a Pišta.
Vtom si Pišta všimne, že Lojzo 
stojí hlavou hore. Pýta sa: „Hej, 
Fero ,čo sa mu stalo?“
Fero: „ No čo, asi odpadol...“

Stretnú sa dve myši:„Počula     
som, že chodíš s netopierom.“
..No toto! A mne tvrdil,

že je pilot...“  
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Usmievavé tekvičky

Budete potrebovať

2 šálky hladkej múky,  120 dkg masla, 1 vajce, 

6 lyžíc práškového cukru, štipku jedlej sódy,  

trochu pomarančovej kôry, nutellu na zliepanie. 

Postup
Vajce,  práškový cukor, nakrájané  maslo, štipka jedlej 

sódy, a nastrúhaná kôra pomaranča sa zmiesi do cesta.

Pripravené cesto rozvaľkáme na 8 mm. Vykrajujeme 

tekvičky ktorým vykrojíme aj oči aj ústa. Tie vykrajujeme 

na polovicu koláčikov. Koláčiky pečte na papieri 

na pečenie pri teplote 200 stupňov po dobe 12 -15 min.

Hotové sušienky necháme poriadne vychladnúť

a potom ich zliepame nutellou.

RECEPTÁR
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Urob si puzzle 17



Vypočítaj príklady a vyfarbi si obrázok
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Nájdi 30 rozdielov
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Bludisko
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KTO CHCE VEDIEŤ VIAC?

BÝVANIE

Každý človek potrebuje niekde bývať – mať miesto,
kde sa schádza so svojou rodinou, kam sa vracia po 
práci , po škole, kde spí, je a trávi voľný čas. Na dedine 
bývajú ľudia väčšinou v rodinných domoch, v mestách v bytoch.
Predkovia dnešných ľudí ešte prespávali na stromoch, ale už
pravekí lovci bývali v jaskyniach alebo v chatrčiach z trávy,
suchého blata a konárov. Neskôr sa začali stavať domy z dreva
a kamenia, tie súčasné bývajú väčšinou z tehál alebo panelov. 
Predtým, ako sa začne stavať dom, musí sa najprv nakresliť plán.
Potom sa vykope jama na základy, postaví sa hrubá stavba 
a nakoniec sa dokončí vnútro domu: podlahy, steny medzi izbami,
vodovodné potrubie, elektrina. Postaviť dom je poriadna drina
a trvá to mnoho mesiacov, niekedy aj rokov. Najviac bytov je dnes
vo veľkých panelových domoch na sídliskách, ktoré sa stavajú
na okrajoch miest, ale často aj na dedinách.           
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