LIENKA

Časopis
Detského domova „Lienka“
Veľké Kapušany

Jar alebo zrodenie. Na jar sa celá príroda prebúdza
k životu. Začína sa zelenať tráva, rozkvitajú prvé kvety,
stromy sú obsypané kvetmi a pučia na nich svetlozelené
lístočky. Všetko pôsobí veľmi sviežo a mlado. Celá príroda
je odetá do jasných svetlých a pestrých farieb.Bytosti
prírody majú v tomto období veľa práce, aby všetko
dostali do pohybu a do krásy. Pomáhajú každej malej
rastlinke, dokonca každému stebielku trávy, aby vyklíčilo
z tmavej zeme na slnečné svetlo.Podobne i všetky zvieratá
privádzajú na svet mláďatá a učia ich všetko, čo budú vo
svojom živote potrebovať. Jar je obdobie učenia sa
a dozrievania.

Číslo 2
Jar / 2011

Len pre Vás tetuška.
Moja milá tetuška,
vždy mi padne slzička,
keď myšlienky ma napadnú,
že Vy ste tam a ja tu.
Som veľmi rád,
ako ste ma vychovala,
koľko veľa lásky,
ste mi za tie roky dala.
Ako ste vždy pri mne bola,
boľačky mi pofúkala,
slzičky mi utierala,
vo všetkom mi pomáhala.
Koľko trpezlivosti ste mala,
keď som vystrájal,
nikdy ste sa nehnevala,
keď som Vám zlostil.
Často na Vás myslím
a veľmi si Vás vážim.
Za to, aká ste tetuška,
aspoň táto básnička.

Renata

To že Vás mám rád,
určite viete.
Nikdy na Vás nezabudnem.
Preto Vám tetuška
patrí moje veľké ĎAKUJEM.
/Daniel/

Najkrajšia vianočná spomienka
Tanec, básne, piesne, vianočné koledy sa
ozývali v priestoroch centrálnej budovy,
rodinných domov ako aj bytovky, počas
decembrových večerov.
Všetci sa poctivo
pripravovali a nacvičovali kultúrny program na
najkrajšie a dlho očakávané podujatie v našom
detskom domove. Všetky deti boli vtiahnuté do
predvianočnej atmosféry, vyberali sa tie
najkrajšie vianočné koledy, básne, pripravovali
sa kostýmy, choreografie tancov. Každý chcel
prekvapiť niečím novým a výnimočným. Krásna
vianočná výzdoba v jedálni, v suteréne,
a v skupinách nám pripomínala, že Vianoce sú
pred dverami. Zimná výstavka na prízemí,
s peknými vianočnými motívmi a často
netradičnými výrobkami, poukazovala na
šikovnosť
a
fantáziu
našich
detí
a vychovávateľov. Všade sa šepkalo kto si čo
na besiedku pripravil, kto bude spievať
tancovať, recitovať. Všetci malí aj veľkí počítali
dni, kedy príde ten veľký deň.
V jedálni stál veľký
vianočný stromček,
robili sa posledné
úpravy,
zoraďovali
sa stoličky pre deti aj
pre hostí, nosili sa
lavičky, pripravovali
sa stoly pre uja
„dizdžokeja“
.
Prichádzali prví hostia, profi rodičia.
Deti
z rodinných domov z Kráľovského Chlmca
a Pribeníku sa vítali so svojimi kamarátmi
z Veľkých Kapušian. Deti sa postupne usádzali
na stoličky, zapĺňali posledné voľné miesta
v jedálni. Tichá vianočná hudba spríjemňovala
slávnostnú atmosféru. Jedáleň bola obsadená
do posledného miesta, napätie a nervozita sa
stupňovala.
Slávnosť otvorili príhovorom teta
Renáta a teta Alenka, privítali hostí, deti aj
zamestnancov. Naši hostia boli pani riaditeľka
a zástupkyňa ŠZŠ s MŠ vo Veľkých
Kapušanoch, pani riaditeľka súkromnej strednej
odbornej školy vo Veľkých Kapušanoch, pán
farár, vedúci školského úradu vo Veľkých
Kapušanoch a úsmeváci na čele s Jogom.

Úvodnú báseň „Vianočný stromček“ predniesla
Veronika s rodinného domu z Kráľovského
Chlmca.
Po nej nasledoval príhovor pani
riaditeľky a hostí. Malé a milé „snehové vločky“
po dotancovaní
priviedli Mikuláša, čerta
a Snehulienku. Nasledoval veľký potlesk,
Mikuláš sa privítal s deťmi, posadil sa na svoje
miesto vedľa vianočného stromčeka a program
mohol pokračovať.
Atmosféru nám prišli
spríjemniť aj žiaci so
súkromnej
SOŠ,
vystúpili so scénkou
„Betlehem“,
vianočnými piesňami
básňami
a
modernými
tancami. Po nich nasledovali Alex a Deniska
z Pribeníku, „Latinský tanec“ z RD č.3, pásmo
kolied a piesní z RD č.5, “Hip-hop“ tanec od detí
z Pribeníku, spev s gitarou a básne z RD č.2
z Kráľovského Chlmca. Dobrú náladu nám
priniesli aj rómske tance v podaní detí z I. a II.
sekcie, peknú báseň nám predniesol Juraj z III.
sekcie. Tancom „Lady Gaga“ sa predstavili deti
z III. sekcie, nasledovalo pásmo kolied a tancov
z RD č.4., doplnené Sárinou hrou na gitaru.
Rytmickým
„Africkým
tancom“
vystúpili
deti
z
RD č.1
z
Kráľovského
Chlmca, vystriedal
ich
„Humorný
moderný
tanec“
v podaní detí II.
sekcie. Pred koncom nám piesňou „Popoluška“
spríjemnila
atmosféru
Vianoc
Diana,
nasledovala
s
básňou
Zdenka,
ktorá
porozdávala aj medovníky. Kultúrny program
uzatvorila vianočná pieseň v v podaní Diany
a Filipa. Nádherný záver patril spoločnej
vianočnej piesni „Každý deň budú vraj Vianoce“,
ktorú sme si zaspievali spoločne v príjemnej
atmosfére, dokázali sme si, že sme jedna veľká
rodina nielen počas Vianoc, držíme spolu a
vzájomne si pomáhame.

Z našej tvorby
Mojej tete
Rozkvitli jablone uprostred mája,
to iste nejaký vzácny deň slávia.
Rozkvitli fialky v zelenej tráve,
to isté k velikej pocte a sláve.
Zaspieval sláviček pesničku sladkú,
to našim tetám k milému sviatku.
Dnes deti tetám oslavu stroja
a šepocú „ Ľúbim ťa teta, si moja mamička.“
Povieme Vám ako vieme,
že vás veľmi milujeme.
Za prácu a tvrdé dlane,
za tie noci nevyspané,
za srdiečko plné lásky,
a za všetky vrásky.
Každej dobrej, milej tete,
veľký božtek posielame.
/Marcela/

Dávid

Jarná atmosféra
Zase si dážď zabudol rebrík a padá.
Letí v riadkoch, zo závratných mrákav,
aby mi ochladil hlavu,
keď už v nej vrie jarná búrka... .
a kvety čakajú,
že im pošteklím hlávky.
Ten šibal nezbedný,
Vás napája arómou života,
Ktorú vďačne nasávame zo zahmleného
vzduchu.
Trasieme zelenkavým lístím skôr,
Než zapustíme korene v zemi /Július/

Pod prstami pieseň skrýva,
na jar v starej vŕbe býva,
štebotavá ako vtáča,
roztancuje malé vtáča
Klára

Mário

Spomienky na zimu

Szabolcs

Szerelmes Valentín
Az egyik legenda szerint Valentin
a harmadik században papként
szolgált egy római templonban.
Abban az időben élt, amikor
második Claudius császár rájött
arra, hogy az egyedülálló férfiak
sokkal jobb katonák mint akik
feleségek és családal rendelkeznek,
azért betiltotta a házasságot.
Valentin sajnálta a szerelmeseket és
titokban továbra is öszeadott fiatal
párokat. Amikor Claudius tudomást
szerzett tevékenységéről, halálra
ítélte a papot.
Egy
másik
történet
szerint
Valentinnak azért kellet maghalnia,
mert keresztény rabokat szöktetett
ki a római börtönökből, ahol
gyakorta verték és kínozták őket.
Miután bebörtönözték, szerelmes
lett a börtönőr lányába, aki gyakran
meglátogatta őt a fogságban. Halála
előtt megírta neki a szerelmét,
amelyet így írt alá: A te Valentinod.
Az ünnep éjjelén a fiatal nők
belerakták a nevüket egy kerámia
korsóba, a férfiak pedig húztak
belőle egy – egy nevet. Az ünnepség
és a táncok idejére párok lettek, sőt
egész évben együtt maradtak.
/Jozef/

Zaľúbený Valentín. 14.február Deň zamilovaných
Podľa jednej legendy bol Valentín v 3. storočí farárom v jednom
rímskom kostole. Žil v tej dobe, kedy vládol cisár Claudius
druhý. On prišiel na to, že nezadaný muži sú oveľa lepšími
vojakmi ako tí, čo majú ženy a rodinu, preto zakázal sobáše
zaľúbených párov. Nakoľko Valentín ľutoval zaľúbených, tajne
ich aj naďalej sobášil. Keď sa Claudius dozvedel o zatajených
sobášoch, farára ako zradcu odsúdil na trest smrti.
Podľa inej legendy musel Valentín zomrieť preto, nakoľko
pomáhal s útekmi kresťanov z väzenia, kde boli veľmi týraní.
Keď ho za jeho činnosti odsúdili, zaľúbil sa do dcéry
väzenského dozorcu, ktorá ho často aj navštevovala vo väzení.
Pred smrťou jej vyznal lásku v liste, kde sa podpísal: Tvoj
Valentín.
Na začiatku sviatku si mladé ženy pripravili svoje mená do
keramického krčahu a muži si z nich ťahali po jednom mene.
Takto si volili na čas sviatku a tanečných osláv svoje partnerky,
s ktorými ostali niekedy aj počas celého roka.
Spomienky na zimu
Padal sniežik na lúky,
nasadili sme si čiapky,
klobúky.
V decembri k nám zima
zavítala,
všetko snehom posypala.
Sánky sme von vytiahli,
do polí sme sa rozbehli.
Tešili sme sa zo snehu, ľadu,
všetko bolo biele na parádu.
/Erik/
Vierka

Venované rozprávke

Kamarátka kniha
Budem čítať každý deň,
knihu do rúk zoberiem.
Obrázkov v nich veľa býva
a v slovách sa múdrosť skrýva.
Čítajte si kamaráti,
nech vám kniha nudu skráti!

Ingrida

Kamarát
Môj najmilší kamarát,
V malej knižke býva.
Nikdy nie je unavený,
nikdy sa
predo mnou neskrýva.
Každý deň sa s ním rozprávam,
poobede aj pred spaním.
Nikdy nie som smutný,
keď viem, že budem s ním.
Ibolya

Keď rozprávka ma osloví,
prebudím sa v inom svete,
kde sú všetci veľmi šťastní,
ako zlo skončí,
to všetci viete.
Keď som smutný,
k nej utekám,
viem, že nesklame ma,
dobro silné ako skala,
vždy povzbudí ma.
Ingrida

MAREC
Jar v pranostikách a prísloviach s deťmi z XI. skupiny
-Na svätého Gregora, idú ľady do mora (12. marec).
-Na Jozefa idú pluhy do dvora.
-Suchý marec, mokrý máj, bude žitko ako háj.
-Na Juraja rastie tráva.
-Juraj všetkých z izby von vyháňa.
-Keď v noci na Matičku (25. marec) bude jasná,
bude aj úroda krásna.
-Apríl v daždi, máj v kvete.
-Koľko ráz pred Ďurom zahrmí,
toľko ráz po Ďure bude mráz (24. apríl).
-Studený máj v stodole raj.
-Ak sú v máji hríby červivé, bude suché leto.
-Medardova kvapka štyridsať dní kvapká (8. jún).
-Na svätého Barnabáša búrky často strašia (11. jún).
/
Medzinárodný deň žien
Nápad oslavovať Medzinárodný deň žien vznikol na Medzinárodnej ženskej konferencii v
roku 1910, ktorá sa konala v Kodani. Ako dátum sviatku bol stanovený 8.marec na počesť
veľkého štrajku newyorských krajčírok z textilnej továrne, ktorý sa konal v roku 1908. Tieto
bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám a zlým
pracovným podmienkam. Prvý sviatok Dňa žien sa u nás konal v roku 1921. Počas druhej
svetovej vojny bol zrušený, posledný sa konal v roku 1938. Po roku 1945 bol sviatok znovu
obnovený.
Prinesme v tento deň tetám, učiteľkám, kamarátkam kvietok alebo kytičku. Zaslúžia si to, veď ich
máme radi. Isto nám to s láskou odplatia.
Deň učiteľov
28. marec sa u nás pokladá za
sviatok všetkých pedagogických
pracovníkov. Je spojený s
menom učiteľa národov
Jána Amosa Komenského.
Tento veľký pedagóg sa svojou
pedagogickou prácou sa zaradil
medzi významné osobnosti v
dejinách myslenia. Bol jedným z prvých bojovníkov za
vzdelanie ľudí bez rozdielu pohlavia, rasy a sociálneho
postavenia. Bojoval za názorné vyučovanie, žiadal dobrý
prístup k vyučovaniu i k samému žiakovi. Bol za všeobecnú
školskú dochádzku, vyučovanie v materinskom jazyku
ako aj ďalšie zaujímavé myšlienky o škole a učiteľovi. Bol
presvedčený o tom, že dobrá škola robí človeka lepším. Za
zodpovednú prácu patrí všetkým učiteľom úprimná vďaka.
/Juraj/

Ibolya

MAREC MESIAC KNIHY
Prečo je marec- mesiac knihy ?
Už tradične mesiac marec spájame nielen s
príchodom jari, ale i mesiacom knihy. Kniha
najväčší priateľ človeka od vynálezu kníhtlače patrí
medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či
starých. Prečo si Mesiac knihy pripomíname práve v
marci? Keď siahneme do histórie, tento mesiac sa
viaže k zberateľovi a potulnému predavačovi
Matejovi Hrebendovi, ktorý sa narodil a zomrel v
marci. Šíril osvetu, vzdelanosť pretože nadovšetko
miloval knihy. Že neviete kto bol Matej Hrebenda?
Matej Hrebenda sa narodil na Rimavskej Píle. Veľmi
skoro mu zomrela matka. Jeho otec mal mnoho
chýb. Medzi najvýznamnejšiu patrí to, že nevydržal v
žiadnom povolaní. Od narodenia mal zrakovú chybu.
Veľmi rád čítal, no v
noci čítať nemohol. Nevidel. Preto keď nevidel,
počúval. Chodil od domu k domu a prosil ľudí, aby

mu čítali. Už v štrnástich rokoch sa začal zaoberať
poéziou. V roku 1814 napísal prvé ľúbostné verše.
Písal ich pre jednoduchých mládencov a devy, aby
ich mohli venovať svojim milým.Vo svojom kroji
prechodil celé Slovensko, Čechy aj tzv. Dolnú Zem.
Ponúkal na predaj
knihy alebo vymieňal
staršie za nové.Oženil
sa dvakrát a mal syna
a dcéru. V marci roku
1880 zomrel a
pochovaný
je
v
Hačave.
Marec - mesiac knihy
bol prvýkrát v bývalom Československu vyhlásený v
roku 1955 na počesť Mateja Hrebendu a ako snaha
o udržanie a podporenie trvalého záujmu o knihy.

Rozprávka
Rozprávka je moja kamarátka,
s ktorou snívam krásny sen,
a aj keď je veľmi krátka,
rozveselí mi deň.
ČO NÁM DÁVA KNIHA

Marec má už tradične
prívlastok
„mesiac
knihy“ a kniha zasa
„najlepší
priateľ
človeka“.
„Knihy sú školou a to
školou
všestrannou,
školou pre deti, mládež
i dospelých, kde učí
mnoho
múdrych
učiteľov.“
Je to jeden s mnohých výrokov, ktorému musíme
dať za pravdu. Veď už malé dieťa siaha po prvých
knihách- leporelách, ktoré im dovoľujú, aby tými
maličkými, neobratnými prštekmi obracalo jeho tvrdé
stránky a objavovalo v nich obrázky. Neskôr vstupuje do
ríše rozprávok. Učí sa rozlišovať dobro od zla, učí sa
vnímať skutočnosť cez rozprávanie príbehov starých
mám, čítaním rozprávok v materskej škole.
Dieťa školského veku siaha denne po
učebniciach, ktoré nie stále však patria k jeho obľúbeným

knihám, ale doma v knihovničkách a objavujú knihy
obľúbené a to rôzne encyklopédie o prírode, zvieratách,
romány, bájky, detektívky.
Počas štúdia na základných a stredných školách
sa deti stretávajú s tzv. “povinným čítaním“. Je to
literatúra, ktorá je súčasťou učiva, doplnkom k literárnej
výchove, ktorá pomáha rozširovať obzor vedomostí
o známych i svetových autoroch a ich najvýznamnejších
dielach. U každého mladého človeka nastupuje obdobie
„ružových románikov“. Prvé lásky, romantické príbehy,
svet čistoty, krásy i dobra, ale i sklamania, trápenia a sĺz.
Je len na nás, aké čítanie si vyberieme či
siahneme po tej správnej knihe, ktorá nás vie osloviť
a prihovoriť sa našej duši. Nedovoľme, aby dobrú knihu
nahradilo kino, televízia, počítače a aby z detských izieb
vymizli knihovničky plné dobrých, či tých najlepších
priateľov človeka. Začala som citátom a tak aj skončím
svoju úvahu o tom, čo nám dáva kniha.
„Celý svet je jedna nádherná kniha, ale nemá
cenu pre toho, kto nevie čítať“.
/Helena/

Marec mesiac knihy
„Dom bez knihy je ako dom bez okien.“
Známy pedagóg J.A.Komenský
povedal: Nemilovať knihu, znamená
nemilovať múdrosť a nemilovať
múdrosť
znamená
stať
sa
hlupákom.“
Už tradične mesiac marec spájame
nielen s príchodom jari, ale i mesiacom knihy.
Kniha, najväčší priateľ človeka
patrí medzi
spoločníkov mladých či starých. Ona nás poučí, učí
nás rozmýšľať, uvažovať o živote, o dobre a zle.
Zavedie nás do sveta fantázie, na chvíľu zabudneme
na každodenné starosti a spolu s hrdinom sa tešíme
alebo smútime. Kniha má svoju zázračnú moc,
ktorú pozná iba ten, ktorý číta.
V našom detskom domove „Lienka“
venujeme čítaniu kníh veľkú pozornosť. Už od
februára sa pripravujeme na marec- mesiac knihy.
Deti majú možnosť pracovať aj v literárnodramatickom krúžku, v ktorom sa oboznamujú
s rozličnými spisovateľmi
či básnikmi.
S najmenšími deťmi sme nacvičovali rečňovanky,
hádanky, krátke básničky. Malé deti si vyberali
hlavne z rozprávok, ktoré sa učili čítať, potom
reprodukovať. Väčšie deti sa rozhodli najmä pre
dobrodružné romány, z ktorých si vyberali podľa
vlastného záujmu rôzne ukážky. Celý mesiac je

naplnený čítaním a nacvičovaním vybraných kníh.
Vyvrcholením čitateľských aktivít
bola súťaž v prednese poézie a prózy. Deti súťažili
v troch kategóriách: 1.kategória, deti vo veku 5-7
rokov, 2. deti vo veku 8-12 rokov a 3. deti vo veku
od 13 rokov. Predsedníčkou poroty bola pani
vedúca Bc. Eva Lustigová, členmi poroty boli
vychovávateľky
Bc.
Šutáková,
Bartošová
a Bugišová,
Najmenšie deti recitovali jednoduché básničky
podľa schopnosti a nadania. Niektorým sa podarilo
naspamäť, niektoré sa opierali o pomoc
vychovávateľky. V druhej kategórii deti čítali alebo
reprodukovali rozprávky. Niektoré deti podrobne
vyrozprávali dej rozprávky, niektoré dokázali len
prečítať zvolenú rozprávku. Boli to najmä deti so
slabšie rozvinutou pamäťou. Väčšie deti
vystupovali samostatne a podávali rozdielne
výkony. Najpopulárnejšie boli romány J. Verneho,
z ktorých si vyberali najnapínavejšie kapitoly.
Súťaž vyhodnotila predsedníčka
poroty, ktorá pochválila všetkých recitátorov
a odmenila ich sladkosťami. Víťazi jednotlivých
kategórií obdržali diplom a malý darček. Vďaka
tejto súťaži si deti odniesli pekné zážitky a my sme
sa tešili, že sme ich motivovali na čítanie kníh.
/Bc.Blanka Šutáková/

Jarné dni sa postupne predlžujú a tak
sa náš psík Roxy v jedno marcové
popoludnie vybral na výlet až za
kopec. Veselo si kráčal prudko do
kopca. A len čo sa vyškriabal až na
samý vrch, od prekvapenia, či skôr od
toho, aký bol ten kopec strmý, sotva dych polapil.
-„Uch, ach stálo to za to. Takýto výhľad na naše údolie.
Aha, tamto je náš domček! A tamto sa mačka Lízinka
vyvaľuje na streche. Ale aký sú všetci maličký. Kto ich
tak pozmenšoval?“ Roxy sa prudko
otočil a na
pníku zbadal malé sivé
čudo
s
dlhočinským
nosom. „Ahoj Roxy, ja som čudo? Čo to vravíš
o zmenšení sveta? Čo sa to stalo? Ja
nie som nijaké čudo, ja som plch
Jozef. A prosím pekne o tom zmenšení
sveta je to číročistá pravda.“
/Emil/

Lúštime z deťmi z IX. skupiny

Raťafák

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Domáca obuv
Živočích žijúci vo
vode
Slúži na pitie
Ročné obdobie
Ukazuje čas
Časť oblečenia
Dievčenské meno
Denná tlač
Malé sivé zvieratko

Z našej tvorby
Obláčiky veľké, malé,
na oblohe visíte,
raz ste tmavé, raz ste biele,
na dáždnik sa zmeníte.
Príď slniečko príď,
od nás neodíď!
Čím ty budeš vyššie,
bude nám jar bližšie
/XI. skupina/
Jedno malé teliatko ,
Na lúke sa páslo,
Vyľakané žabiatko
V ďatelinke našlo.

Vstalo slnko spoza hory,
po nebíčku kráča,
ide budiť včielku, lienku,
na konárku vtáča.

Jar prichádza, sneh sa topí,
vietor duní.
Jar nesie snežienky a sedmokrásky,
tieto ruže lásky.
Slnko na jar lepšie hreje,
ako láska blízko je.
Slnko môj poklad, dá sa povedať,
ktorý ti môžem zo srdca darovať
/Ďusi/

Monika

Snežienka
Snežienka som, krásnu hlávku mám,
pod bielou perinou v zime sa skrývam.
Na jar potichučky vykuknem
a ľuďom krásu ponúknem.
Mám bielu korunku a zelenú sukničku,
deťom rada rozveselím tváričku.
Zohni sa ku mne a pokochaj sa krásou,
odteraz sa tvoje dni naplnia láskou.
/Ružena/

Monika

APRÍL
Odpadisko
Za siedmimi
horami
a siedmimi
dolami bola raz
zakliata krajina,
ktorá sa volala
Odpadisko.
Zo
zeme tam
namiesto hríbov
vyrastali pastové
fľaše a stromy mali namiesto ovocia na
konároch plechovice. V potokoch namiesto
rýb plávali plastové poháriky. V tejto krajine
nechcel nikto žiť. Malý chlapec, ktorý sa tam
náhodou zatúlal, začať rozmýšľať, prečo

ľudia takto zničili prírodu a kde chcú žiť.
Vtedy jeden zo stromov, ktorý mal na konári
ešte niekoľko listov, povedal chlapcovi:
„Chlapče, už veľmi dlho čakáme na svojich
záchranárov.“ „Príde vôbec niekto, kto tejto
krajine pomôže?“
/Klaudia/

LESY
Stalo a tradíciou, že názvy niektorých mesiacov
spájame s akýmsi podtitulom, napríklad marec- mesiac
knihy, jún mesiac poľovníctva atď. S čím asi spájame
mesiac apríl? Mnohí sa zasmejú a povedia: „Apríl
mesiac bláznov“. Túto myšlienku v nás vyvolávajú
bláznivé zmeny počasia, avšak ruku na srdce. Koľkí
z nás vedia, že od nepamäti je na Slovensku mesiac
apríl, mesiac lesov. Áno lesov, tých, ktoré vidíme, keď
sa pozeráme okolo seba.V tomto mesiaci sa príroda
začína vymaňovať z pod „nadvlády“ kráľovnej zimy.
Aj les, ako súčasť prírody ožíva, prebúdza sa so spánku, do
ktorého upadol s posledným šumom padajúceho lístia. Lesy, aj keď oddychujú, neprestávajú si plniť
svoje funkcie . Ako hovoríme, sú našimi pľúcami, rezervami pitnej vody a preto môžeme povedať, že sú
životom spoločnosti. Môžeme teda povedať, že lesy sú potrebné pre spoločenský život, plnia svoju
funkciu vodohospodársku, pôdoochrannú, zdravotnú, rekreačnú a iné. Aby
mohli plniť tieto funkcie musia byť zdravé a silné, pripravené kedykoľvek
odolávať veľkému množstvu škodlivých činiteľov. Zdravotný stav lesov
nie je dnes veľmi dobrý a je len na nás, aby sme im pomohli podať
pomocnú ruku. Ľudia vidia v lesoch len zdroj dreva, zveriny a tým
behom niekoľkých minút, i hodín zmeniť to, čo tu rástlo niekoľko
desaťročí, len aby neuvážene zbohatli.
Áno, súhlasím, zoberme si koľko
potrebujeme, ale nehľadajme v tom
nijaký „biznis“, nechajme niečo aj vtáctvu
a ostatným živočíchom, veď
nie sme tu len my.
/Peter/

STOROČNÝ VIETOR
Storočný vietor blúdi parkom,
skučí a letí za lekárkou.
Láme ho v krížoch, cíti zimu,
potreboval by zmeniť klímu.
Uletieť niekde na juh k čajkám,
pri mori v teple prestať jajkať,
na pláži ležať v piesku zlatom,
kĺby si natrieť čiernym blatom.
Huhňavo fučí svoju story,
lekárka uzná, že je chorý,
more je drahé, v tom je háčik,
kúpele doma musia stačiť.

Anita

/Marcelka/
Narcis
Narcis žltý, narcis biely,
potešenie nosí celý,
kto ho dáva asi verí,
že pomáha žiť v mieri.

Mário

Bez chorôb a bez následkov,
pomôž rozdávať nádej v kvetoch.
Že rozdávaš nádej v kvetoch,
za to bude úsmev vďaky,
drahší než na svete zlato.

Jarná atmosféra
Zase si dážď zabudol rebrík a padá.
Letí v riadkoch, zo závratných mrákav,
aby mi ochladil hlavu,
keď už v nej vrie jarná búrka... .
a kvety čakajú,
že im pošteklím hlávky.
Ten šibal nezbedný,
Vás napája arómou života,
Ktorú vďačne nasávame zo zahmleného
vzduchu.
Trasieme zelenkavým lístím skôr,
Než zapustíme korene v zemi
/Július/

Renata

Apríl
Prečo mám rada jar?
Jar mám rada preto, lebo sa začína prebúdzať
príroda, spievajú vtáčiky. Chodíme sa prechádzať
na lúku, kde krásne voňajú jarné kvietky. Zbierame
púpavy a pletieme si z nich na hlavu korunky.
Niektoré kvietky si natrháme aj do vázy, pekne
z nich vonia celá izba. Z jari sa veľmi tešíme
a radujeme, som rada , že už je pred dverami.
/Zdenka/

Apríl mesiac lesov
Naše plagáty nám môžu pripomínať, že stromy
sú pre nás veľmi dôležité. Sú to naši priatelia.
Mnohokrát sa k nim správame zle. Mali by sme
to napraviť. Stromy rastú skoro všade okolo
nás. Berieme ich ako samozrejmosť. Bez nich
by sme však nemohli existovať. Dýchajú pre
nás, ich drevo využívame na mnoho spôsobov.
Vytvárajú prostredie pre život zvierat, rastlín
a rôznych ďalších organizmov.
Nezabúdaj – stromy sú pľúcami zeme!!!
/Kamil/

V krajine smetí
Bola raz jedna krásna malá dedinka, ktorá
ležala medzi dvoma kopcami. Žili v nej aj dvaja
bratia. Jeden sa volal Krásavec a druhý
Špinavec. Kým vládol Krásavec, v dedine bolo
čisto, rástlo tam veľa druhov kvetín a stromov,
ľudia sa na seba usmievali a boli šťastní.
Po
niekoľkých
dlhých
dobách
začal moc nad
dedinou
„Špinavec“.
Najskôr
veľmi
pomaly začali na
chodníkoch
pribúdať papiere,
vrecúška a rôzne
druhy odpadkov. V záhradkách a na poliach sa
začali namiesto kvetov a stromov kopiť

hromady smetí.
Aj stromy, ktoré
ostali, mali na
konároch
namiesto ovocia
hrdzavé
plechovky,
plastové vrecúška,
krabičky a fľaše. Ľudia sa veľmi preľakli
a začali hľadať pomoc.
Spolu s princom, ktorý sa tam na svojej ceste
zastavil premohli vládu zlého „Špinavca“.
Podarilo sa im to preto, že všetci začali
upratovať svoje domy
a celú dedinu. Potom
už nikdy nedopustili,
aby sa z ich peknej
dedinky stala dedina
smetí.
/Robo/

Korbáč, vodu, kraslíc moc,
nech prinesie Veľká noc.
Zdravie, šťastie, úsmev v tvári,
želáme Vám k sviatku jari.
/Erik/
Veľkonočný vinš
Pekné sviatky, dobrú zhodu
ženám čerstvú, sviežu vodu.
Mužom nech tiež sladko je,
nech si prídu na svoje .
(Laco)
Zdenka

Sviatky jari
Jar mení prírodu akoby čarovným prútikom.
Deti sa však najviac tešia sviatkom,
ktoré sú v tomto období.
Je to Veľká noc, Deň matiek a Deň detí.
/Alex/
Mário
Zdenka

Báseň o jari
Začnú kvitnúť kvety,
sú veľké ako deti.
Začnú sa prebúdzať stromy,
sú ako veľké tróny.
Všetko začne zelenieť,
až z toho začne bolieť hlava.
Každý si myslí, že jar
je len taký obyčajný svet.
/Dominik/
Tomáš

Veľká noc
Veľká noc
Veľká
noc
podľa
kresťanského náboženstva je
spomienkou na odsúdenie,
smrť a zmŕtvychvstanie
Ježiša
Krista.
Ježiš
pochádzal z Nazaretu. Učil
ľudí , aby sa mali radi , aby
vedeli
jeden
druhému
odpustiť.
Pre
tieto
myšlienky ho odsúdili na
smrť. Pribili ho na kríž, na
hlavu mu dali tŕňovú korunu.
Keď zomrel uložili ho do
hrobu. Na tretí deň však vstal
z mŕtvych. (Jožo)

Veľkonočné zvyky
Naši predkovia za storočia vytvorili
radostné a hlavne krásne zvyky a
obyčajné, básne i piesne, ktoré boli plné
osláv z príchodu tepla po dlhej zime,
plné nádeje, že prebudená zem vydá
opäť dobrú úrodu. Tak vznikli zvyky
maľovať kraslice, piecť barany, odtiaľ
polievania a oblievanie vodou, aby
človek, dom, všetko živé sa očistilo od
chorôb a skazy. Veľkonočné oblievačky
a
šibačky
patria
dodnes
k
najobľúbenejším zvykom v roku na
celom Slovensku. K šibačke či kúpačke
patrí I krásne maľované vajíčko.
(Jožko)

Veľká noc podľa kresťanského náboženstva je spomienkou na odsúdenie , smrť a
zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Ježiš pochádzal z Nazaretu. Učil ľudí , aby sa mali radi , aby
vedeli jeden druhému odpustiť. Pre tieto myšlienky ho odsúdili na smrť. Pribili ho na kríž, na
hlavu mu dali tŕňovú korunu. Keď zomrel uložili ho do hrobu. Na tretí deň však vstal z mŕtvych.
(Jožo)
Výrobky maloletých mamičiek

Veľkonočné pranostiky
-Keď na veľký piatok nie je mráz, býva mnoho
hríbov.
-na Veľkú noc najem sa moc , na ducha do pol
brucha.
- Pekná a jasná Veľká noc znamená hojnú
úrodu
(Július)

Veľká noc
Už sa blíži Veľkonočný pondelok,
už sa vajcia obliekajú do farebných košieľok.
Ej, krúťte sa kolovrátky,
ej krúťte sa kraslice.
Už sa vajcia obliekajú,
by z nich boli kraslice.
K novej jari veľa sily,
by ste v zdraví dlho žili.
Na Veľkú noc veľa vody,
spokojnosti a pohody.

Apríl je jarným
mesiacom. Príroda ožíva.
Ľudia privítali jar a tešia
sa na veľkonočné sviatky.
Týždeň pred
Veľkonočnou nedeľou je
Kvetná nedeľa. Po
kvetnej nedeli sa
pripravujeme na
Veľkú noc. Dievčatá
maľujú vajíčka, chlapci
pletú korbáče. A potom
už príde Veľkonočný
pondelok. /XI. skupina/

Báseň o veľkej noci
V apríli je šibačka,
naša veľká radovačka.
Už sa nesú z vŕby prútiky,
a sú krásne ako budíky.
Začnem dávať do košíka
kraslice,
budú sa tešiť šibači velice.
/Erik/

Máj lásky čas
Stále sa dnes usmievam,
som šťastný nepopieram.
Čo mi radosť spôsobuje,
láska ma dnes obklopuje.
Ani o tom netuší,
srdce sa mi rozbúši,
no ona ma odmieta.
Je tu tma a ja sa bojím,
môcť tak ísť za srdcom svojím.
Len kde hľadať cestu mám,
dokola sa pozerám,
Snažím sa začať odznova žiť,
nie je to ľahké, musím silný byť.
/Dušan/

Zdenka

Mám dve oči,
ktoré ťa chcú vidieť,
mám dve ruky,
ktoré ťa chcú objaviť,
ale iba jedno srdce,
ktoré ťa chce milovať.

Ružena

Chcem sa tešiť z tvojho smiechu,
chytať tvoje slzy do mojich dlaní.
dívať sa ako snívaš,
rád by som ti povedal:
Ďakujem, že si ma pochopila.
/Andrej/

Pozerám sa na hviezdy,
prečo sú tak vysoko
a myslím na teba,
prečo si tak ďaleko.
Keď večer zaspávam,
hlava sa mi točí
a vidím pred sebou
tvoje krásne oči.
/Andrej/
Zdenka

Máj lásky čas
Láska je veľmi dôležitá a nielen láska k ľuďom. Láska k prírode a k zvieratám často veľa napovie o tom, aký
človek je... . Čím máme viac lásky, tým lepšie preputujeme svetom.
/Denisa/
Si anjel, ktorého si do duše vložím,
možno aj ty to raz pre mňa urobíš,
hoci ma ty neľúbiš,
vášeň vo mne prebudíš,
ja čakám na tú odpoveď ,
ktorá má znieť tak už príď.

Si to najlepšie
čo ma kedy stretlo,
Si to najkrajšie
dňa i noci svetlo,
Ja ťa chcem objať,
ja ťa chcem mať,
Ja ťa chcem pobozkať,
A navždy milovať.
/Ďusi/

/Ďusi/

JA A TY
Všetky hviezdy na noc svietia,
mesiac bdie nad krajinou,
táto krásna noc leta,
pre nás dvoch je tajomnou.
Všetko vôkol krásne stíchlo,
počuť tu len lístia šum,
my dvaja sme si tak blízko,
cítim teplo tvojich rúk.
Slová lásky krásne znejú,
z našich rozpálevých úst,
ony naše srdcia hrejú,
tak ma objím, objím už.

SI MOJA NEZÁVISLOSŤ
Si mojou inšpiráciou,
si mojim snom,
s tebou sa chcem túlať nocou
i dňom,
ráno si túžba cez deň si cnosť,
si moja nezávislosť.
/Nika/

Ty máš má rád, ja teba tiež,
ty máš ma rád, ja teba tiež.
No zrazu sa to zmenilo,
do cesty prišla iná,
a tebe sa to hodilo,
Že nie som ti súdená.

KĽÚČ SRDCA
Si to jediné čo na svete mám,
jediné, čoho sa nevzdávam.
Bez teba slnko nemá lúče,
bez teba neexistujú od môjho srdca
kľúče.
/Nika/

Ty ma už nemiluješ,
a ja som preto smutná,
no nech tvoja nova láska,
zradu nikdy neochutná.
Mal si ma rád, ja teba tiež,
mal si ma rád, ja teba tiež.
/teta Gabriela/

zdroje: www.google.sk

Z našej tvorby
ČREPINY
Ak sa ti srdce rozbije na
črepiny,
Neplač,
Lebo črepiny prinášajú
šťastie.
Ak od života dostaneš mnoho
úderov,
Tak vydrž a nesmúť,
lebo život ide ďalej
/Nika/

Renata

Marcela

V prvý jarný deň sa začína
prebúdzať príroda zo zimného
spánku. Na jar prilietajú z teplých
krajín sťahovavé vtáky. Slnko
teplejšie hreje. Príroda sa začína
zelenieť, štebocú vtáčiky, rastú prvé
jarné kvietky, ktoré chodíme
zbierať na lúku.
/Juraj/

KEĎ PRŠÍ
Keď leje dážď,
tak tancovať máš,
keď slnko svieti,
usmievať sa musíš.
A keď ťa láska sklame,
pamätať si máme,
že láska je peklo,
čo prežívať máme.
/Nika/
SLZY
Vstaň, usmej sa,
utri si slzy z očí....
Veď každý deň niečo pekné začína
a niečo pekné končí.

Deti zo sat. 1 a 2

Máj
Deň matiek História Dňa matiek siaha až do obdobia antiky. V starovekom Grécku oslavovali ženu ako
darkyňu života v podobe slávností na počesť matky všetkých bohov – bohyne Rhey. Oslavy trvali obyčajne tri
dni. V novodobej histórii ľudstva sa Deň matiek dostal do povedomia na prelome 19. a 20. storočia, a to
vďaka Američanke Anne Marie Jarvisovej. Po tom, ako v roku 1907 zomrela jej matka, začala viesť kampaň
za vyhlásenie dňa venovaného matkám. Tradícia Dňa matiek na Slovensku bola obnovená až po roku 1989,
kedy sa začal sláviť a dodnes slávi druhú májovú nedeľu v roku.

Na návšteve v špecializovanej skupine
pre maloleté matky s deťmi.
Na šiestom a siedmom
poschodí III. sekcie je
atmosféra o niečo iná
ako
v
ostatných
častiach
detského
domova. V
tejto
skupine sa častejšie,
ako v iných skupinách,
detský smiech a detský plač tých

ozýva
najmenších.
V bytoch je príjemne, všetko je na svojom
mieste. Izby sú pekne zariadené, v každej je jedna
postieľka, váľanda a skrinka
plná detského
oblečenia ,na poličkách hračky, hrkálky, olejčeky,
plienky, ... . Všetko pôsobí veľmi útulne. V kuchyni
pripravujú niektoré dievčatá pod dohľadom tety
dobrý obed, iné upratujú, ostatné sa hrajú sa deťmi.
V tejto skupine je práce až-až, každý musí s niečím
prispieť.
Janík, Lenka, Vaneska, Melisska
a najmladší Krisztiánko nenechajú svoje mamičky,
ani tety vydýchnuť, svoje požiadavky dávajú značne
najavo. To, že sú v detskom domove veľmi
nepociťujú, veď sú tu spolu so svojimi mamičkami,
je o nich veľmi dobre postarané, majú všetko čo
potrebujú.
Patrícia , Andrea, Erika, Adriana a Zuzka sa
o svoje detičky už vedia postarať, vedia čo ich deti
potrebujú, čo im chýba keď plačú. Tety sú im
nablízku, vždy im podajú pomocnú ruku a usmernia
ich. Pripraviť jedlo, prebaliť, okúpať, oprať, uložiť
oblečenie, upratať sú každodenné činnosti, ktoré sa
žiadnej z dievčat nevyhnú. Vedia že ich deti ich
potrebujú. Slávka na príchod svojho dieťatka ešte
len čaká, napriek tomu rada pomôže ostatným
mamičkám, prebalí ,nakŕmi, veľmi sa teší na svoj
veľký deň, kedy aj ona bude môcť svoje dieťatko
zobrať do náručia. Aj keď starostlivosť o deti je
prvoradá, dievčatá nezabúdajú ani na svoje školské

povinnosti. Každá z nich chodí popri tom všetkom
do školy, všetky chcú predsa dosiahnuť určité
vzdelanie, neskôr sa zamestnať a čo najlepšie sa
postarať o svoje dieťa v budúcnosti aj mimo
detského domova.
Ako vnímajú dievčatá svoj terajší život ?
Patrícia: „Môj život sa zmenil 27. októbra ,
keď sa narodila moja dcérka Melisska. Bola taký
„malý tučniačik“. Vážila 4 kilogramy a merala 52
centimetrov. Bol to neopísateľne nádherný pocit,
keď som ju po prvý krát vzala do náručia. Od radosti
som plakala. Každým dňom je krajšia a väčšia. Dnes
má už 4 mesiace. Je to pre mňa ťažšie, keď sa mám
od nej vzdialiť na dlhší čas. Mám oveľa viac starostí
ako moje rovesníčky. Teraz už zodpovedám aj za ňu.
Snažím sa z nej vychovať slušné dievčatko a nie
som na to sama. Pomáhajú mi pri tom moje tety
vychovávateľky a za to im ďakujem.“
Andrea: „Od malička som vyrastala
v detskom domove. Svojich rodičov som nepoznala.
Veľmi som sa tešila na letné prázdniny pred dvomi
rokmi. Konečne som spoznala svojich rodičov.
Prázdniny boli skvelé, zaľúbila som sa do jedného
chalana. Bola to moja prvá vaľká láska. Po návrate
do detského domova som zistila, že som ostala
tehotná. Mala som všelijaké pocity. Ako tehotnú ma
premiestnili do detského domova vo Veľkých
Kapušanoch. 30. mája som porodila svoju dcérku
Vanesku, pôrod som mala ťažký. Keď mi Vanesku
prvý krát ukázali, rozplakala som sa od šťastia. Keď
som odchádzala z pôrodnice, povedali mi, že
Vaneska je chorá. Veľmi ma to bolelo. Prečo práve
ona?, veď je taká zlatá a maličká. Môj život sa
odvtedy zmenil. Veľa chodíme s Vaneskou
k lekárovi. Malá je po prvej operácii srdiečka a ešte
ju čakajú ďalšie komplikované operácie. Mojim
najväčším želaním je, aby bola moja Vaneska
v poriadku. Vďačím všetkým tetám, ktoré mi pri
výchove mojej dcéry pomáhajú. Som im vďačná za
rady a milé slová. Keď už nevládzem stále mi tety
pomôžu a povzbudia ma.

Zamyslime sa
Keby bolo keby
Sotva sme sa naučili chodiť
a rozprávať , už sa v našom
živote začali objavovať rôzne
zákazy. Zákaz ako taký je dobrá
vec. No núti nás , ľudí, zbytočne
nad tým , aké by to bolo, ak by
sme to spravili po svojom. Ženie
nás do sveta snov. Vyháňa nás
z reality. Je teda ten zákaz dobou
vecou ? Ťažko povedať. Keby
sme si mohli prijať čokoľvek na
svete, čo by sme si vlastne
priali? Je toho tak veľa, keby
sme začali ráno do večera by
sme neskončili, pretože naša
fantázia nemá hranice. Nič jej
nedáva žiadne zákazy. Je
cestičkou
úniku
pred
problémami. Avšak myslíte si ,
že útek je vždy tým najlepším
riešením ? Snívať a behať
v akomsi druhom domove, ako
je fantázia ma baví viac ako
sedenie na nejakej
hodine.
Vďaka fantázii cítim na sebe
nejakú výnimočnosť, pretože
každý nemá to šťastie , že si na
ňu v dospelosti spomenie.

Dospelí sú často zaneprázdnený,
že si nenájdu čas na plnenie snov
z detstva.
Žijú v realite.
Pochopili istú vec ktorú mi deti
nechápeme. Prišli na to , že
občas nestačí len snívať .
Niekedy je potrebné
sa
o plnenie svojich snov aj
pričiniť. Nestačí len čakať so
založenými rukami, kým sa na
nás šťastie obráti. A ako som na
tom ja ? Fantáziu beriem ako
krásnu časť môjho detstva ,na
ktorú sa nechystám tak skoro
zabudnúť. No aj keď je mojím
druhým domovom nikdy mi
nenahradí tie krstne zážitky.
A tak si kráčam týmto svetom
s pocitom ,že vždy, keď bude
treba, nájdem vo fantázii
útočisko. Kráčam si v rytme
mojej žuvačky, s úsmevom na
tvári a žijem si svoj sen. Možno
sa o pár rokov len zasmejem nad
tým, ako som kedysi miloval to
miesto vo mne, nazývané
fantázia. Možno nájdem zlatú
rybku alebo vynájdem stroj času.
No kým som tu nikdy sa
nevzdám svojich snov. (Jožo)

VŽDY
Vždy bude niekto pre teba plakať,
vždy bude niekto na teba čakať,
vždy bude niekto s tebou snívať,
vždy maj odvahu dopredu sa dívať.

Mamička na mňa hľadí,
so smutnou tvárou chodí,
očí plné sĺz má.
Ja mamička za tebou pôjdem,
aby som ti ruže daroval
a povedal Mám ťa rád.
/Ďusi/

Čo nechceš aby iní robili tebe, nerob ani ty im
Táto zásada nás privádza rozmýšľať o vzťahoch medzi ľuďmi, ktoré sú dnes, žiaľ, veľmi podkopávané.
Všetci žijeme v spoločnosti ľudí a to je dobré. Predstavme si, ako bolo smutno Robinsonovi na pustom
ostrove a ako sa jeho život zmenil, keď spoznal Piatka.
Medzi nami deťmi často dochádza k hádkam, bitkám a k posmievaniu. Z bitiek, hádok sú víťazi aj
porazení. Je toto cieľom nášho života? Znova si pripomeňme príslovie: Čo nechceš, aby iní robili tebe, nerob
ani ty im. Bolo by dobré, keby sme sa vyhýbali tomu, aby sme druhého ranili čo i len slovom. Pokúsme sa
pridržiavať niektorých zásad pomáhajúcim k vytváraniu dobrých priateľských vzťahov:
•Majme úctu k tomu, s kým hovoríme,
•Počúvajme pozorne, čo nám hovoria iní,
•Naučme sa vidieť na človeku predovšetkým to dobré a nevyhľadávajme jeho chyby,
•Buďme ochotní a pripravení pomôcť každému, kto to potrebuje,
•Nepovyšujme sa nad ostatnými,
•Nehrajme divadlo, správajme sa prirodzene,
•Čo sa dozvieme od druhého, nerozširujme ďalej,
•Naučme sa riešiť konflikty, agresivitou nič nedosiahneme.
/Peter/

HOROSKOP S POREKADLAMI OD DETÍ Z BYTOVKY
Ryby

Panna
23.august- 22. September

Keď sa chce, tak sa dá.
Ryba je totiž trošku lenivá a nie vždy sa jej chce učiť, I
upratať izbu. Je však veľmi citlivá, aj keď to skrýva. Ryba
je skvelý, chápavý kamarát.

Komu sa nelení, tomu sa zelení.

Baran
21. marec-20. Apríl

Váhy
23. September-22. Október

Tichá voda brehy myje.
Potichu, potichučky si robí, čo chce. Veru tak. Baran
nie je žiadny baránok. Je odvážny a má veľa energie.
No len dovtedy, kým netreba ísť vyniesť smeti. S
baranom je zábava.

V núdzi poznáš priateľa.
Toto porekadlo váhy naozaj vystihuje, pretože sú veľmi
vnímavé k ostatným živým tvorom. A okrem toho sú aj veľmi
elegantné. Pomôžu, poradia a nevyzradia žiadne tajomstvo.

20.február-20.marec.

Býk
21. apríl. 20. Máj
Trpezlivosť ruže prináša.
Býk je trpezlivý, vytrvalý a ešte k tomu aj verný, to
znamená, že kamaráti sa na neho môžu spoľahnúť. V škole
nezlyháva, pomôže a poradí.
Blíženci
21. máj- 20.jún
Zlé správy sa šíria rýchlo lebo blíženec zbiera informácie
dobré aj zlé a posúva ich ďalej. Pozor na redaktorov
školských časopisov, aby všetky nevyzradili.
Rak
21.jún.-22. Júl

Panna je pracovitá, spoľahlivá a problémom sa snaží
vyhýbať veľkým oblúkom. Je trochu žiarlivá, ale nikdy
nepokazí zábavu.

Škorpión
23. október- 22. November
Pod lampou je najväčšia tma.
Škorpión je občas trošku pomstychtivý. Je však veľmi živý a aj
keď sa snaží byť tichý a nenápadný túto silu nemôže nikdy
zakryť. Vyniká v športe.

Strelec
23.november- 21. December
Lož má krátke nohy.
Strelec to vie a preto je úprimný. No napriek tomu niekedy
zaklame a vymýšľa si. Jeho fantáziu treba využiť na dobré ciele.
Kozorožec
22. December-20. Január

Pomaly ďalej zájdeš.
Rak je občas nerozhodný, preto je lepšie, keď si najprv vyberie
až potom hovorí. Je vnímavý a nič neujde jeho bystrému zraku.
Má dobré nápady a nikdy s ním nie je nuda.

Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.
Cieľavedomý. Vytrvalý, praktický, zodpovedný, presne tak je
kozorožec. Rád sa učí cudzie jazyky.

Lev
23.júl.-22.august

Vodnár
21. január- 19.február

Aká matka, taka Katka
Lev pozoruje dospelých a napodobňuje ich chovanie. Lev
je samotár, no len dovtedy, kým nie je dohodnutá
spoločná sánkovačka. Vtedy sa z leva stáva polárny
medveď.

Akoby hrach na stenu hádzal.
Vodnár má rád slobodu. Z obmedzovania sa mu robia vyrážky.
No keď teta zavelí, aj on sa postaví do pozoru a porekedlo o
hrachu prestáva platiť.

POZNÁŠ SLOVENSKO?
1. Ktorý náš hrad je najväčší nielen na Slovensku,
ale aj v celej Európe?
a) Spišský hrad
b) Bratislavský hrad
c) Krásna hôrka

2. V kostole svätého Jakuba sa nachádza najvyšší
gotický drevený oltár na svete od sochára
Majstra Pavla. Vieš , v ktorom meste je tento
700 ročný kostol?
a) Nitra
b) Levoča
c) Prešov

3. Medzi najznámejšie slovenské technické
pamiatky patrí Úzkokoľajová lesná železnička.
Ako sa volá?
a) Rylovačka
b) Kysučanka
c) Vychylovka
4. Druhou najväčšou riekou v Európe a zároveň
našou najväčšou je:
a) Dunaj
b) Bodrog
c) Nitra

5. Najväčšie a najhlbšie pleso na Slovensku má
rozlohu až 20,08 hektára a hĺbku 53,7 metra.
Našli by ste ho vo Vysokých tatrách a volá sa :
a) Fifíkové pleso
b) Najväčšie pleso
c) Veľké Hincovo pleso

6 . Tento podnik už takmer sedem storočí nepretržite razí mince,
ktoré kvalitou patria medzi svetovú špičku. Je to:
a) Mincovňa Kremnica, založená v roku 1328
b) Figaro
c) Hav –hav, najlepšie kostička na svete
7. Ktorý slovenský hudobný nástroj vie nádherne „rozprávať“
o Slovensku a je zapísaný do zoznamu kultúrnych pamiatok
Unesco?
a) Gajdy
b) Husle
c) Fujara

8. Do zoznamu kultúrnych pamiatok Unesco zapísali aj jednu
typickú slovenskú dedinu neďaleko Ružomberka. Kde
dodnes môžeme obdivovať krásne zrubové domy.
Dedinka sa volá:
a) Tesárske Mlyňany
b) Vlkolínec
c) Margecany

9. Toto mesto patrí k historicky najvýznamnejším
a najvzácnejším na Slovensku. Je zapísané do zoznamu
svetového kultúrneho prírodného dedičstva Unesco.
Jeho história je úzko spätá s ťažbou zlata a striebra.
Ktoré slovenské mesto si spoznal?
a) Banská Bystrica
b) Banská Štiavnica
c) Košice

A

B

C

/Pripravili deti z bytovky/

D

E

F

G

H
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Tajnička od Nikoly
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Škraboška
Berie
Otázka na príčinu
Namáhavo
Kráľovič
Tabletky
Monika zdrobnene
Dravý vták
bralo

V časopise boli použité zdroje: www.google.sk

Správne odpovede z kvízu: 1A,2B,3C,4A,5C,6A,7A,8,B, 9 B

Blahoželáme k narodeninám
marec
Radko
Roman
Erika
Petra
Mária
Ivan
Ivanko
Ľubomír
Tomáško
Dušan

Kyticu ruží v tento krásny deň,
darujem Tebe zo srdca len.
A už iba jedno prianie v srdci mám:
Všetko najlepšie k narodeninám.

máj

apríl
Ján
Alenka
Alex
Nikolka
Leon
Diana
Zita
Zsolt
Tomáš
Vaneska
Daniel
Erik
Janko
Marienka
Edo
Július
Attila

Renáta
Robo
Jozef
Patrik
Vaneska
Jana
Gabriela
Veronika
Dávid
Lívia
Attila
Denisa
Marika
Marek
Natálka
Emil
Martinko
Marián
Dalibor
Laco
Eva
Adrián
Milan

Potrápme si hlavičky
Začali sa spolu hrať,
všetko možné ohrýzať,
pochrumkali všetky veci,
hovoríme im............

Všetci vo dvore bývajú
A krídlami mávajú.
Hovoria si rodina,
Pretože sú ...........

Hovorili susedom,
že hľadajú väčší dom,
hneď sa pustia do práce,
sú to zvery ...........

Zavolali leva, tigra,
Nech im každý radu pridá,
Rozumeli si veľmi,
všetci sú totiž ...........

Roman

Zamestnani e- Uhádni kto som
Ja pomáham ľuďom ubytovať sa. Som………….
Ja som vždy na mieste, kde sa niečo pokazí . Som ………
Ja dávam pozor, aby sa nikto vo vode neutopil. Som ……….
Ja vyšetrujem zločiny. Som ………
Ja ti donesiem jedlo, ktoré si objednáš. Som …………
Opravár / plavčík / čašník/ policajt,kriminalista/recepčná/

Hádajte s Alexom:
Domček pekný biely,
Nemá okien, dverí.
Keď chcú z neho vyjsť von,
Musia vybúrať dvere.
Čo je to?

/1E, 2A,3D,4C,5B/

vajce

DVOJIČKY
Farebnou ceruzkou pospájaj dva pojmy,
ktoré patria k sebe
1. Oáza
A. ťava
2. Karavána
B. chladno
3. Púšť
C. deň
4. Horúco
D. piesok
5. Noc
E. voda

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1
6 3
5
2 5
1
6
5 3 4
3 4
1 4
2
4
5 6 1

Zasmejme sa s Erikom!
Na polícii zazvoní telefón:
„ Pomoc, prepadla ma mačka!“
„Pani nerobte si z nás srandu,
lebo na to môžete doplatiť!“
A v telefóne sa ozve:
„Ale ja nie som pani, ja som papagáj!“

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Na ktorý ovocný strom myslí Samuel?

SUDOKU OD PATRÍCIE

Miesto dobrej hostiny,
Vyrábali bubliny,
Bolo veľké hemženie
Všade samé ........

Malé červené ovocie
Má to 4 kolesá
V škole sa tam nakupuje
Hráme sa ňou futbal a basketbal
Nosíme to na očiach
Psí nos inak

/

Potrápme si hlavičky
1. Žaby loví veľký vták a červený má zobák.
2. Kto si zobral na oslavy, pruhovaný kabát nový?
3. Na vode sa preháňa, plutvička ju poháňa.
4. Na korunku pyšný je, za vejár sa ukryje.
5. Môj chlpatý kamarát, hrá sa so mnou veľmi rád.
6. Na sladkosti sadá, žihadlami bodá.
7. V bielom rade sa vždy zídu, zaplávať si spolu idú.
8. Malé oká, ňufáčik, pre deti je maznáčik.
9. Bzučí, pichá ako nik, je to malý nezbedník.

ZASMEJME SA S INGRIDOU
-Lucka, chceš, aby sa ti narodil braček alebo sestrička?
-Braček.
-A ako sa bude volať?
-Zuzka.
--------------------------Učiteľka sa pýta Dežka na hodine slovenského jazyka:
-Ja sa kúpem, ty sa kúpeš, my sa kúpeme. Aký je to čas?
-Sobota večer, odpovie Dežko.

Lev rozdeľuje zvieratá do dvoch
skupín:
-“Tie čo ste pekné napravo, tie čo ste
múdre naľavo“.
Nastala trma-vrma. Rozmiestnia sa, iba
žaba zostane sedieť.
Lev sa spýta: -„Prečo si sa nezaradila?“
Žaba: -“Čo sa mám roztrhnúť??“

Aký kvet ukryl do tajničky Ján?
-Zvieratá V
-Kto stavia dom?
-Múčne jedlo

Á
O

D

-opravári

A

-zelenina

A

-Farebný vták

A

-Nástroj na cvičenie

Lev: - Zajtra ideme na výlet!
Žaba: - Zajtra ideme na výlet!
Lev: -Zoberte si jedlo, vodu a tak ďalej.
Žaba: -Zoberte si jedlo, vodu a tak ďalej.
Lev: -Nezabudnite si kartičku poistenca.
Žaba: -Nezabudnite si kartičku poistenca.
Lev: - A tú malú zelenú potvoru necháme tu.
Žaba: - Chudák krokodíl sa na ten výlet tak tešil.
/Martin/

Prvý jarný kvet

Aladár pomáha zajačikovi

1.

2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Prejav radosti
Obuv
Písacia potreba 5
Zimná obuv
Jeden z rodičov
Stavebný materiál
8
Čo už bolo
Púšťať slzy
Dievčenské meno

4
7

3
6
9

/Michaela/

