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MAREC ... mesiac knihy
08. 03.

Medzinárodný deň žien

22. 03.

Svetový deň vody

28. 03.

Deň učiteľov

APRÍL ... mesiac lesov
05. 04.

Veľkonočný pondelok

22. 04.

Deň Zeme

MÁJ ... mesiac lásky
01. 05.

Sviatok práce

08. 05.

Deň víťazstva nad fašizmom

09. 05.

Deň matiek

Ak máte nápady, postrehy a vlastnú tvorbu, o ktoré sa chcete podeliť s ostatnými
čitateľmi, môžete nám ich zaslať na mailovú adresu cvcrbksport@gmail.com
a pozoruhodné príspevky radi zverejníme v našom magazíne.

kolektív redakcie

NÁZOV :

T R U B A Č

Stalo sa raz počas vojny, že bojovníci jednej armády zajali trubača nepriateľského vojska,
ktorý od strachu riekol vojakom :
„ Mňa ste darmo zajali, nie ja som vaším nepriateľom ! “
„ Ale veru si, veď aj ty nosíš oblečenie nepriateľa ! “ – odvetili vojaci.
Trubač zúfalo vysvetľoval ďalej :
„ Nič zlé som nespravil, neublížil som ani jedinému vášmu vojakovi. Ani raz som nebojoval
v žiadnej bitke. Dobrí hrdinovia, pustite ma radšej na slobodu, veď som nevinný ! “
Vojaci pozreli jeden na druhého a najmúdrejší z nich odvetil takto :
„ Ani sa nesnaž vyhovárať sa, nie si nevinný ! Nepriateľ ide do boja na hlas tvojej trúbky.
Si naším nepriateľom takisto ako oni ! “
Trubač sa darmo vzpieral, vojaci ho schytili a hodili do žalára.

POUČENIE :
Ak sa zúčastníš na zlom skutku, si vinný aj vtedy, ak si ty sám nič zlé nevykonal.

Rozprávky E Z O P A prepracovali : Zsolt Szabó a Gábor Pannóniai Pesti

Vieš správne priradiť k danému spisovateľovi jeho tvorbu ???
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
a/
b/
c/
d/
e/
f/
g/
h/
i /
j/

FRAŇO KRÁĽ
JOZEF CÍGER-HRONSKÝ
PAVOL DOBŠINSKÝ
JOZEF GREGOR TAJOVSKÝ
MARTIN KUKUČÍN
KRISTA BENDOVÁ
ELENA ČEPČEKOVÁ
MÁRIA ĎURÍČKOVÁ
ĽUDMILA PODJAVORINSKÁ
MARGITA FIGULI

Čenkovej deti, Jano
Tri gaštanové kone, Vietor v nás
Ženský zákon, Horký chlieb
Meduška, Dievča z majera, Výhovorka býva horká
Jozef Mak, Sokoliar Tomáš, Budkáčik a Dubkáčik
Rysavá jalovica, Keď báčik z Chochoľova umrie
Bola raz jedna trieda, Opice z našej police
Čin-Čin, Čarovné skielka, Medový hrniec
Danka a Janka, Bratislavské povesti, Kľúče od mesta
Prostonárodné slovenské povesti, Slovenské ľudové rozprávky

Správne odpovede :

1.a/ 2.e/ 3.j / 4.c / 5.f / 6.g / 7.d / 8.i / 9.h / 10.b /

„Cenu vody objavíš, len keď vyschnú studne.“
staré škótske príslovie

SVETOVÝ DEŇ VODY – 22.3.
VODA je kolískou života na našej planéte, bez nej by život nemohol existovať.
Bez VODY niet života. Je hodnotou, ktorá je pre akúkoľvek ľudskú činnosť nenahraditeľná.
Zásoby sladkej VODY nie sú nevyčerpateľné. Treba ich chrániť a rozumne s nimi nakladať.
Keďže zdroje pitnej VODY sú obmedzené, je dôležité pitnou VODOU neplytvať !
Znečisťovanie VODY je škodlivé pre človeka i ostatné živé tvory, ktoré od nej závisia.
VODA je spoločným dedičstvom, ktorého hodnotu musia uznávať všetci.
Každý je povinný využívať VODU starostlivo a hospodárne.

VODA JE ŽIVOT,
CHRÁŇME JU SPOLOČNE !

1. Na ktorej rieke leží vodná nádrž Liptovská Mara ?
A
Váh
B
Orava
C
Kysuca
2. Ako sa volajú dve najväčšie priehrady v Žilinskom kraji ?
A
Gabčíkovská a Čunovská priehrada
B
Domaša a Zemplínska šírava
C
Oravská priehrada a Liptovská Mara
3. Rieka Dunaj preteká cez najviac hlavných miest na svete. Koľko ich je ?
A
3
B
4
C
5
4. Ktorým smerom sa musíme postaviť, aby sme určili pravý a ľavý breh rieky ?
A
proti prúdu rieky
B
po prúde rieky
C
na sever
5. Ktoré naše mesto leží na sútoku Dunaja a Váhu ?
A
Komárno
B
Nové Zámky
C
Sereď
6. Z ktorého štátu k nám priteká Dunaj ?
A
z Maďarska
B
z Rakúska
C
z Poľska
7. Akým pojmom sa označuje prírodná voda s vysokou teplotou ?
A
minerálna voda
B
termálna voda
C
živá voda
8. Ktoré mesto pod Tatrami, sa volá rovnako, ako rieka ktorá cezeň preteká ?
A
Svit
B
Poprad
C
Kežmarok
Správne odpovede :

1-A, 2-C, 3-B, 4-B, 5-A, 6-B, 7-B, 8-B

Deň učiteľov sa oslavuje v deň narodenia pedagóga JÁNA ÁMOSA KOMENSKÉHO,
učiteľa národov.
Sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca je
poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu úctu a poďakovanie.

Ján Ámos Komenský
28. 3. 1592 Morava - 15. 11. 1670 Amsterdam

- významná osobnosť v oblasti pedagogiky a výchovy
- pedagóg, jazykovedec, prírodovedec, humanista, filozof, politik, teológ, spisovateľ
- preslávil sa výrokmi :

„ Človek sa môže stať človekom len pomocou výchovy, nie je ničím,
iba tým, čím ho robí výchova.“
„ Keď sa má stať človek človekom, musí sa vzdelávať.“
„ Opakovanie je matkou múdrosti.“
„ Škola hrou.“

V Š E T K O N AJ L E P Š I E
KU DŇU UČITEĽOV

Lesy nie sú len súčasťou krajiny.
Sú živými organizmami, majú nenahraditeľný ekologický a hospodársky význam.
Tvoria dokonalé rastlinné spoločenstvo.
Mesiac lesov je oslavou všetkých lesov i samostatných stromov mimo les.
AK VIEŠ, ODPOVIEŠ ...
1.

Ako sa volá náš najväčší národný park ?
a/ Tatranský NP
b/ Malá Fatra
c/ Pieninský NP

2.

Ktoré z uvedených stromov sú typické pre vyššie horské oblasti ?
a/ duby
b/ buky
c/ smreky

3.

Ako sa volá najvyšší vrch Slovenska ?
a/ Kriváň
b/ Gerlachovský štít c/ Lomnický štít

4.

Aké prívlastky majú dve pohoria „Fatra“, ktoré sa u nás nachádzajú ?
a/ Malá a Veľká
b/ Nízka a Vysoká
c/ Biela a Hnedá

5.

Ktorý strom sa považuje za symbol Slovanov ?
a/ javor
b/ dub
c/ lipa

Správne odpovede :
1-a, 2-c, 3-b, 4-a, 5-c

1.

Aké ovocie sa skrýva v tejto prešmyčke ?
KUŠARH
BLOJKA
OBRYŇASK
HARMUĽA
VAKLIS
2.
Aká zelenina sa skrýva v tejto prešmyčke ?
KASNEC
RIPAKAP
AVRMK
ĽUBICA
KADAJAPAR

3.

Aký kvet sa skrýva v tejto prešmyčke ?
MIKREDSÁSKA
LIPUNÁT
CIRANS
ŽAUR
VZNEČKO
4.
Aký vták sa skrýva v tejto prešmyške ?
NACIBO
ĽAĎTE
ČITOVLASKA

5.

Aká ryba sa skrýva v tejto prešmyčke ?
MESUC
POKAR
ŤUŠKA

Vyhodnotenie :

ovocie – hruška, jablko, broskyňa, marhuľa, slivka
zelenina – cesnak, paprika, mrkva, cibuľa, paradajka
kvet – sedmikráska, tulipán, narcis, ruža, zvonček
vták – bocian, ďateľ, lastovička
ryba – sumec, kapor, šťuka

Veľká noc je najstarším a jedným z najvýznamnejších sviatkov kresťanského cirkevného roka,
podľa ktorého si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Končí sa
obdobie štyridsaťdňového pôstu.
Termín Veľkej noci nie je stály a každoročne sa mení, pripadá však na prvú nedeľu po prvom
jarnom splne mesiaca po 21. marci.
Veľkonočné viatky úzko súvisia aj s odchodom zimy a vítaním jari ako životodarného ročného
obdobia. Na Slovensku vynášame Morenu, ktorú znázorňuje figúra dievčaťa vyrobená zo slamy.
Zapálená sa hádže do potoka. S vítaním jari – príchodom Vesny súviseli aj ďalšie kultové
obrady, ktoré mali zabezpečiť dobrú úrodu v nasledujúcom období.
Najdôležitejšími dňami slávenia Veľkej noci sú :
Kvetná nedeľa
Modrý pondelok
Žltý utorok
Škaredá streda
Zelený štvrtok
Veľký piatok
Biela sobota
Veľkonočná nedeľa
Veľkonočný pondelok
Veľkonočné symboly sú :
Vajíčka – symbol plodnosti , nepretržitosti života a znovuzrodenia
Korbáč – symbol znovuobnovenia zdravia a sily
Voda – symbol očisty ľudí od pôsobenia zlých síl a nečistôt
Baranček – symbol Ježiša Krista nazývaný Baránok boží
Kuriatka – symbol nového života a jari
Zeleň – symbol zabezpečenia zdravia, plodnosti a sviežosti

Na mailovú adresu cvcrbksport@gmail.com nám do 9.4.2021 môžete
poslať fotografiu niektorého zo symbolov JARI alebo VEĽKEJ NOCI.
Najkrajšie zábery odmeníme vecnými cenami.

SLOVENSKÁ KNIHA REKORDOV

Najväčšia kraslica na Slovensku
- megakraslica vyrobená v roku 2015 sa nachádza v obci Lemešany v okrese Prešov
- je ozdobená vrchnákmi z PET fliaš, ktorých je asi 60 000 kusov
- výška : 5,10 m
- obvod : 6 m
- hmotnosť : 600 kg

Najväčší veľkonočný baranček
- typický veľkonočný koláč upiekli v roku 2014
na Chopku v reštaurácii Rotunda
- dĺžka : 130 cm
- hmotnosť : 100 kg

Dnes máš sviatok
vieš to, mami,
zasypem ťa kvetinami,
nech povedia
celkom jasne,
ako mi je s tebou
krásne.
Že ťa ľúbim,
mamička,
ty si moja
hviezdička.

Kreslím, kreslím
kytičku,
je pre moju
mamičku.
V očiach samá
iskrička,
pobozkám ťa
na líčka.

