FEBRUÁR:
- 14.2. – Valentín – Deň zaľúbených
MAREC:
- 1. – 5.3. – jarné prázdniny
- 28.3. – Deň učiteľov
- mesiac knihy
APRÍL:
- 1. – 6.4. - Veľká noc
- 22.4. - Deň Zeme
- mesiac lesov

MÁJ:
- 1.5. - Sviatok práce
- 8.5. - Deň víťazstva nad fašizmom
- 9.5. - Deň matiek
JÚN:
- 1.6. - MDD
- 20.6. – Deň otcov
- 30.6. - Vysvedčenie

Pani ZIMA už kufre balí
a pootvára dvere kamarátke JARI.
MAREC, APRÍL, MÁJ, prídu mesiace,
záhradkári, ale aj my žiačikovia,
sa dáme už do práce.
Aj keď nás dnes Covid morí,
treba chodiť aj do hory.
Príroda nám ožíva, do lesa nás pozýva.
Snežienky nám vykukli, do krásy sa rozpukli.
Láka nás ich chytiť do dlane,
ale kričia: „NETRHAŤ!!! Sme zákonom chránené!“
Sezóna medvedieho cesnaku sa práve začína,
na všetky neduhy je to tá najlepšia vakcína.
Ľúbia ho aj lesní medvedi, preto sa volá cesnak medvedí.
Jedzme ho preto práve teraz do sýtosti
a budeme mať zdravé orgány i kosti.
A nezabúdajme na slniečko,
ktoré viac a viac vychádza
a vitamín D nám prináša.
Tak dúfam, že sa už stretneme, za nejaký ten dníček.
Moc sa na vás už teší – váš kamarát SPOJOVNÍČEK!

Letom svetom, za vý letom... 
Ahoj, kamaráti! Sme tu opäť s Vašou obľúbenou vlastivednou témou. Keďže jar už klope
na dvere a s ňou pekné počasie, môžete sa vybrať na potulky prírodou, či malý výlet. Dáme
Vám dobrý typ. Nech sa páči, JAHODNÍK. 

Rekreačná oblasť Jahodník patrí desaťročia medzi obľúbené miesta výletov a oddychu najmä
Trnavčanov i obyvateľov západného Slovenska. Nachádza sa nad obcou Smolenice, v
chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty. Okolie Jahodníka poskytuje možnosť pešej turistiky
vďaka dobre vyznačeným turistickým trasám aj pre náročných, cykloturistiky, lezenia po
skalách, sánkovania, behu na lyžiach a ďalších športových disciplín.
Najvyšším vrcholom regiónu sú Záruby s výškou 768 metrov, odkiaľ je vidno na pohraničné
strážne hrady Ostrý kameň, Smolenice, Červený Kameň, pozostatky hradiska na vrchu Molpír
z doby halštatskej.
Lákadlom Jahodníka je jaskyňa Driny, ku ktorej trvá výstup z centra Jahodníka asi 20 minút
náučným chodníkom. Je jedinou sprístupnenou jaskyňou Malých Karpát, jej dĺžka je 700
metrov a skladá sa z dvoch okruhov jaskynných chodieb. Symbolom jaskyne je kvapľový
útvar pripomínajúci slonie uši. Od roku 1934 je sprístupnená verejnosti a práve táto
skutočnosť podmienila postupný rozvoj rekreačnej oblasti Jahodník. Prvými objektmi bolo
kúpalisko a reštaurácia, ktorá po viacnásobných rekonštrukciách funguje do dnešných dní.
Ďalšou zo zaujímavostí, okrem prírodnej scenérie, je Smolenický zámok, ktorý je s
Jahodníkom spojený príjemnou a nenáročnou pešou spojnicou lesom. V blízkosti rekreačného
strediska sa nachádzajú vodné nádrže Buková a Boleráz. V okolí je možnosť výletov do
Trnavy, Piešťan, na Červený Kameň a blízkych obcí.

Čas plynie rýchlo ako voda.

Dvakrát nevstúpiš do tej istej rieky.

Dňa 22. marca si pripomíname DEŇ VODY.

Ako s vodou šetriť, sme sa už učili, preto si dnes len pripomenieme:
D = Odčítajte od čísla 20 dva razy po sebe číslo 5. Aké číslo dostanete?
O = Mám 12 a koľko mi chýba do 19?
U = Ak zmenšíš číslo 16 o 4, aké číslo dostanete?
V = O koľko je číslo 17 väčšie ako číslo 11?
Z = Keď k myslenému číslu pripočítaš 6, dostaneš 20. Na aké číslo myslíš?
Ak chceš zdravo žiť,
musíš preto vodu piť...( tajnička, doplň za čísla písmená, ktoré máš po vyriešení príkladov )
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Takíto šikovní sú žiaci z našej školy:

Tu si sám

hlavu lám
Čo je to ?

1. Lúka plná žltých hlávok, strapatí ju jarný vánok. Keď sa zopár vláskov chytí, urobí z nich
padáčiky ...

P....a
S....k

2. Najväčší silák som, unesiem vlastný dom ...

3. Nie som ježko, predsa pichám. Môj kvet sa ti páči? Iba jedno prezradím ti:

K....s

Bývam v kvetináči ...

4. Idem do záhradky. Kráčam rannou rosou a čo vidím ? Záhon snehuliačich nosov ...

5. Šaty ako modré nebo. Zvoním zrána na deň nový, a som celý fialový ...

M...a
Z.....k

6. Ježibaba na ňu sadla, namôjveru, skoro spadla. Môj ocko je na rade, pracuje s ňou
v záhrade ...

L....a
N......r

7. Okrídlenú tmavú myš cez deň lietať nevidíš ...

H....c

8. Kto má uši nepočuje?

9. Sedí babka guľatá, má sto sukien zo zlata, keď ju raz vyzliecť skúsiš, rozplakať sa pri tom
musíš ...

C....a

10. V lete je oblečený, v zime nahý ...
11. Halúzkami naňho kyvká lekvárová slečna ...
12. Radi to máme, a predsa sa na to mračíme ...

S...m
S....a
S...o

pre mladších žiakov
Vypočítaj!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Janko príde domov a povie mamke:
- Chceš počuť vtip?
- Áno Janko.
- Vtip.
Katka sa pýta staršieho brata:
- Čo je to horoskop?
Brat:
- Je to hora v kope.
Janka sa pýta mamy:
- Mami, čo máš v bruchu?
Mama odpovedá:
- Bábätko.
- A máš to bábätko rada?
- Jasná vec!
- A prečo si to bábätko zjedla?
Syn pračloveka donesie zo školy vysvedčenie. Otec ho číta a hovorí:
- To, že si prepadol z lovu, to chápem, veď si malý. Ale to, že si prepadol z dejepisu, ktorý má
dve strany, to je hanba.
- Predstav si mama, náš učiteľ ešte nikdy nevidel koňa!
- Ako je to možné?
- Ja som na výtvarnej nakreslil koňa a on nevedel, čo to je!
- Deti, ako sa volá zviera, ktorého sa bojí aj lev?
- Levica, - povie Jarko.

Naše šikovné ruky

Vitajte milí šikuliaci.

A

opäť sme tu. Všetko, čo si dnes predvedieme bude z papiera. Takže „papierománia“. Privítame

jar a pripravíme sa na leto. Čo potrebujeme? jednoducho obrázok nám napovie.

 Na snežienky: farebné papiere, ceruzku,
nožnice, lepidlo. Pohár alebo výkres v tvare
pozdravu. Nalepíme, prikrášlime a zasielame
majiteľovi s pekným podravom.
 Kartónikový zajačik pre mladšieho
súrodenca, či kamaráta - isto poteší.
Nič zložité 

 A pre šibačov poteší vlastnoručne vyrobené.
Staré noviny, lepidlo, špagát, papierové, sušené
alebo umelé kvietky. Môžeme dať prednosť
i bodkovanou technikou temperovými farbami.



Letné osvieženie v podobe papiera, možno neosvieži, ale poteší.
Opäť farebné papiere, lepidlo, nožnice, drevené paličky. Poteší mamičky i babičky

Spríjemnite si tvorivo Vaše voľné chvíle v domácom prostredí
a obdarujte svojich najbližších. A keď sa opäť spolu v škole
uvidíme, potešíme sa svojej prítomnosti, či Vašej tvorivosti.

RECEPTY Z NAŠEJ KUCHYNE
Veľkonočná hrnčeková bábovka
Potrebujeme:
Tmavé cesto:
100g masla
90g pr. Cukru
2 vajíčka
½ pr. do pečiva
35g mlieka
20g kakaa
125g hl. múky

Svetlé cesto:
250g hl. múky
1 pr. do pečiva
50g mlieka
200g masla
160 g pr. Cukru
1ČL vanilkového cukru
3 vajíčka
2PL rumu

Postup:
Najprv si pripravíme tmavé cesto. Vymiešame maslo s cukrom, pridáme vajíčka, múku s práškom do pečiva a
mlieko. Všetko spolu vymiešame a nakoniec pridáme kakao. Cesto vylejeme na vymastený a múkou vysypaný
plech a upečieme pri 180 st. C asi 15 minút. Po upečení necháme vychladnúť.
Ešte počas chladnutia si urobíme svetlé cesto. Vymiešame maslo s cukrom, vanilkovým cukrom. Pridáme rum,
vajíčka a zas vymiešame. Následne pridáme múku s práškom do pečiva a mlieko a vymiešame do penista.
Formu na biskupský chlebík vymastíme a vysypeme múkou a na dno rozotrieme 1/4 svetlého cesta.
Pomocou vykrajovačky vykrojíme z tmavého cesta napr. zajačikov, poukláme ich do stredu formy a zalejeme
zvyšným svetlým cestom.
Pečieme pri 180°C asi 30-40 minút.

Veľkonočné žabky
Potrebujeme:
Žabky:

Plnka:

1 kg hl. múky
500ml mlieka
2ČL soli
150 ml oleja
1ČL cukru
1 kocka droždia
1ČL pr.do pečiva
1 vajíčko na potretie,
sezam, slnečnica

Hlávkový šalát
uhorka
pomazánkové maslo
klobása alebo šunka
cherry paradajky

Postup:
Z mlieka, cukru a kvasníc si urobíme kvások, ktorý po vykvasení vylejeme do preosiatej múky so soľou,
práškom do pečiva a olejom.
Vypracujeme cesto, ktoré necháme vykysnúť. Vykysnuté cesto vyváľame a vykrojíme malé kolieska, ktoré
potrieme vajíčkom, posypeme sezamom a namiesto očí zapichneme slnečnicové semienko. Po upečení
a vychladnutí žabky narežeme, potrieme pomazánkou a naplníme trochu šalátu, kolieskom uhorky, kolieskom
klobásky (šunky), ¼ cherry paradajky.

Veľkonočné bryndzové pečivo
Potrebujeme:
Potrebujeme:
350g hl. múky
100g bryndze
100g masla
1 vajíčko
2PL mlieka
1ČL pr. Do pečiva
14L soli
Vajíčko na potretie, sezam alebo mak na posypanie

Postup:
Zo všetkých surovín vypracujeme hladké cesto, rozvaľkáme ho a formičkou vykrajujeme veľkonočné tvary.
Plech vystelieme papierom na pečenie, pečivo potrieme rozšľahaným vajíčkom a posypeme sezamom.
Pečieme pri 180°C asi 10 minút.

Smelí lineckí zajkovia
Potrebujeme:
100g pr.cukru
2 vajčné žĺtky
200g masla
300g hl.múky
½ balíčka vanilk.cukru
Strúhaná citr.kôra
Lekvár, mliečna a biela čokoláda na ozdobenie

Postup:
Všetky suroviny spolu spracujeme na hladké cesto, ktoré necháme v chladničke chvíľu odpočinúť.
Po vychladené cesto rozvaľkáme a vykrojíme zajačikov. Poukladáme ich na papierom vystlaný plech a pečieme
pri 170°C asi 15-20 minút.
Po upečení a vychladnutí ich zlepíme lekvárom a ozdobíme čokoládou.

Veľkonočná bábovka so šunkou
Potrebujeme:
1pohár = 200ml
1,5 pohára hl. múky
150g nadrobno pokrájaného tvrdého syra
150g nadrobno pokrájanej údenej šunky
150g nadrobno pokrájaných kyslých uhoriek
a kapie
1 pohár oleja

1pohár jogurtu alebo smotany
4 vajíčka
1 pr.do pečiva
Soľ, vegetu, čierne korenie
100g nastrúhaného syra na zapečenie

Postup:
Vajcia vyšľaháme s jogurtom alebo smotanou a s olejom. Postupne pridávame múku s práškom do pečiva. Do
hotového cesta pridáme syr, šunku a uhorky, premiešame a vylejeme do vymastenej a múkou vysypanej
bábovkovej formy. Pečieme pri 180°C asi 30 minút.
Hotovú bábovku vyklopíme z formy, posypeme syrom a dáme ešte zapiecť na 10-15 minút.

je deň, kedy sa vzdáva úcta matkám, materstvu. Je oslavovaný v rôzne dni na mnohých
miestach po celom svete. V tento deň dávajú deti svojím mamám dary, často vlastnoručne
vyrobené.
Myšlienka medzinárodných a pravidelných osláv tohto sviatku vznikla v roku 1907 na počesť
Anny Reeves Jarvisovej, ktorá bojovala za práva matiek. Prvýkrát bol verejne slávený o rok
neskôr. V roku 1914 vyhlásil vtedajší americký prezident Woodrow Wilson prvú oficiálnu
oslavu Dňa matiek ako celonárodného sviatku, konajúci sa druhú májovú nedeľu.

Na Slovensku sa sviatok Dňa matiek slávi od roku 1989. Tento rok pripadne na nedeľu, 9.
mája. Je to špeciálny čas povedať našim mamám, ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú
a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás robia.

Ďakujeme všetkým mamám za ich lásku, obetavosť a trpezlivosť! Ľúbime Vás!

Mama je domov,
kde svoju radosť môžeš vysloviť,
mama je slnko,
čo dokáže tvoje slzy vysušiť,
mama je vrúcne objatie,
cit a pohladenie,
mama je tá, ktorá má
vždy pre teba pochopenie.

Všetko najlepšie ku Dňu matiek, mami!

V máji nezabudnime na naše mamičky...

Pre mamičku moju milú, ktorú rado mám,
veľké srdce namaľujem, k sviatku jej ho dám...

80 dní
Už je tu marec kamaráti,
školský rok sa rýchlo kráti.
Za tvoju prácu a učenie,
Ti čoskoro vystaví vysvedčenie.
Po jednotke túži každý,
veď všetkým sa zíde.
No ten, čo sa neučí,
ľahko o ňu príde.
I s dvojkou sa dá pochváliť,
ocenia ju aj rodičia.
No lajdáctvo, lenivosť,
dobré známky ničia.
S trojkou si len na polceste 50% úspechu i znalosti.
No vedz, že trojka,
už nie je dôvod k radosti.
So štvorkou milý kamarát,
sa veru chváliť nedá.
Ak ti hrozí, uč sa!
Inak ti bude beda.
To sú všetky známky.
Že nie, jedna chýba?
Ak myslíte päťku „bratri“,
tá na vysvedčenie určite nepatrí.

pre starších žiakov

Deň detí
Taj.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1. jún
14.
15.

1. má škrupinu
2. plod smreka
3. konzumovala jedlo
4. kabela
5. miestnosť na lodi
6. jeden z rodičov
7. pri ceste je dopravná ...
8. poľné zvieratko
(podobné králikovi)
9. jedno z ročných období
10. svietidlo
11. opasok
12. robota
13. odev
14. rybie vajíčko
15. nie málo, ale ...

Deň otcov
Je to sviatok oslavujúci všetkých otcov, otcovstvo a vplyv otcov na
spoločnosť. Na Slovensku sa slávi každú tretiu nedeľu v mesiaci jún.
Tradícia Dňa otcov vznikla v meste Spokane v štáte Washington, už
v roku 1910. Američanka Sonora Smart Doddová si chcela uctiť všetkých otcov,
ako bol ten jej. Veterán občianskej vojny William Jackson Smart po smrti
manželky musel vychovávať šesť detí sám. Sonora ho vnímala ako hrdinu
a hneď, ako sa dozvedela, že matky majú svoj sviatok, navrhla, aby podobný
mali aj všetci otcovia.
Prvá neoficiálna oslava sa konala v deň narodenín jej otca 19. júna 1910.
Popularita sviatku narastala a tretia júnová nedeľa sa postupne stala sviatkom
všetkých otcov. V roku 1966 ju prezident Johnson určil ako oficiálny sviatok
Dňa otcov.
Aj Ty, nezabudni na svojho ocka a v tento deň mu za všetko poďakuj
drobným darčekom, kresbičkou, objatím.

Anjelíčku, môj strážničku, stráž mi môjho ocka.
Mám ho rada. Keď ho vidím, zasvietia mi očká.
Viem, čo bude, keď mi občas položí dlaň na
vlásky.
Tvrdá bude od roboty. Ale mäkká od lásky.
Milan Rúfus

Tešíme sa na leto...

Prázdniny sú, krásne teplo, naháňam sa s letným vetrom.
Čaká na mňa náruč slnka, vodička, čo chladí, žblnká...
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