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Teplejšie už slnko svieti, na lúkach sú prvé kvety. 

Usmieva sa fialôčka, usmieva sa od potôčka.  

Na stromoch sú bahniatka, Rudko pasie húsatká. 

Odrezal si z vŕby prútik, píšťalôčku z neho krúti... 

     

 



Konečne  je  tu !!!  

Už ste to  počuli, už ste to videli, už ste to cítili ?  

Jar prišla... 

A s ňou aj oslavy nového života a prebúdzajúcej sa 

prírody – predsa Veľká noc. 

                                   

 

Malý zajko čupí v tráve, 

 sleduje ako jar sa budí práve. 

   Všetko živé sa raduje , 

 na Veľkú noc sa hotuje. 

     Privítajme sviatky jari, 

 nech sa všetkým dobre darí... 

 

Čo sú to kraslice ? 

- sú to maľované alebo inak ozdobené vajíčka. Dievčatá nimi obdarúvali 

šibačov. Vajíčka sa máčali alebo varili vo vode z ozimín, kôry stromov, 

cibuľových šupiek a podobne. Často ich zdobili i nanášaním včelieho 

vosku. Na Spiši do zafarbeného vajíčka vyškrabúvali nožíkom ornament. 

Na západnom Slovensku na vajíčko nalepovali jačmennú slamu, inde ich 

zdobili drôtom, pri Lučenci ich okúvali. Kraslice patria i dnes k Veľkej 

noci, plnia však najmä dekoratívnu funkciu. 

 

 



                           

Určite sme Vás inšpirovali a nejaké tie kraslice sa už – už chystáte 

vyrábať.  A nezabudnite ani na priateľov a známych. Máte tu zopár 

Veľkonočných prianí, ktoré môžete blízkym poslať pohľadnicou, 

mailom alebo aspoň esemeskou .... 

 

 

 

 

 

- K novej jari veľa sily, by ste v zdraví dlho žili. Na Veľkú noc 

veľa vody, spokojnosti a pohody ... 

 

- Veselú Veľkú noc, veľa slniečka, radosť, smiech a krásne 

maľované vajíčka... 

 

- Sladké koláče, ohybné korbáče, vodu studenú, šunku 

údenú, veľa radosti a málo starostí. Krásnu Veľkú noc ! 

 



  Aprílové všeličo 

 Tak tu si nájdete z každého rožku trošku ...  

A začneme pranostikami, ktoré samozrejme  sľubujú bláznivý apríl : 

- Apríl v daždi, máj v kvete 

- Mokrý apríl, suchý jún 

- Apríl zimný, daždivý, úroda nás navštívi 

- Aprílové sucho a májové mokro, hospodár sýpku zasype až po okno 

- Keď pinka v apríli nepinká, zamrzla jej bundička i perinka 

  

A kým sa vyblázni a prestriedajú sa slnečné dni s daždivými, počas 

jarnej prechádzky si nazbierajte ploché kamienky, očistite ich 

a premeňte na čarokrásne obrázky. Fantázii sa medze nekladú ... tak 

šup – šup do práce.  

Tu máte zopár nápadov , ako na to : 

 

          

 



  

Apríl je bláznivý, tak si ho ešte trošku spríjemníme kôpkou 

veselých vtipov.  

CHa-Cha-Cha-   chi-chi-chi-  chu-chu-chu 

  
Zuzka sa pýta starkého: Paťo sa pýta mamičky: „Mami, nevidela 

„Starký máš ešte zuby?“   si moje syrové ponožky?“ 

„Nie, vnučka moja.“    „ Prečo syrové ?“ pýta sa mama 

„Tak mi prosím ťa podrž    „ Lebo sú žlté a majú diery“ 

Chlebík s maslom.“ 

            

 

 Ocko napomína syna: „Miško hanbi sa. Ja v tvojom vek u som neklamal !“ 

    „ A kedy si začal ?“ pýta sa Miško 

 

A zase prší a prší a prší ... Poďme si zaliezť pod deku a prečítať 

si nejakú mokrú rozprávku. Táto sa volá  

   PESNIČKA           

 

Žabiak Kvačino sedel na okraji žaburiny. Slniečko svietilo, vetrík pofukoval 

a Kvačinovi s zachcelo spievať. Vyskočil na kameň a nahlas spustil svoju obľúbenú 

pesničku: „Prší, prší, kvaki-kvaki, potešil sa žabiak z mláky... „Kvačino, nerob tu krik“ 

vyliezol slimák z ulity. „ Ja nerobím krik, ja spievam, - namietal Kvačino. „Tak si 

spievaj tichšie, -zahundral slimák a zaliezol do domčeka. Kvačino pokračoval 

v speve. Tentoraz oveľa tichšie : -Prší, prší, kvaki-kvaki- potešil sa žabiak z mláky... 



„Kvačino, prečo ma stále vyrušuješ ? hneval sa slimák. „ Ja ťa nevyrušujem, ja si 

spievam , odvetil Kvačino. „ Tak si spievaj ešte tichšie, povedal slimák. Kvačino začal 

spievať, tentoraz celkom tichučko: : „Prší, prší, kvaki-kvaki, potešil sa žabiak 

z mláky... „Kvačino, prečo spievaš tak potichu, takmer ťa nepočuť – opýtala sa žabka 

Skočka. „Aby som nikoho nevyrušoval – povedal prekvapený Kvačino. „ Ale veď 

nevyrušuješ, spievaš veľmi pekne. Tiež poznám túto pesničku, len trochu inakšie – 

povedala Skočka a spievala : Prší, prší, kvaki-kvaki, vyskočila žabka z mláky ... 

Slimák nespokojne vystrčil hlavu z domčeka a už-už sa zdalo, že spustí krik. Skočka 

ho predbehla – „ Jéj slimáčik, nezaspievaš si s nami ? Slimák sa prekvapene pomrvil 

a o chvíľu sa pri žaburine ozýval trojhlasný spev:  

 Prší, prší, kvaki-kvaki, zakvákali žabky z mláky, kvaki-kvak, kvaki-kvak, 

vyspevujú tak i tak. 

 

 

A ani sme sa nenazdali a prespievali sme sa až do mája. No 

a ten je predsa známy tým, že v ňom má sviatok tá 

najdôležitejšia bytosť v živote každého malého škôlkara... 

Predsa  

  M A M I Č K A   

 

...maminka má zlaté dlane, hlávku položím si na ne. ... 

... dve dlane sú kolíska, čo ma stokrát poíska, no a nikdy neustane... 

 

A za všetku starostlivosť , sa tentoraz postaráme o mamičku 

my. Milí moji malí kuchári, poďme mamičkám pripraviť sladké 



tajomstvo a k tomu skvelý nápoj! Veď sviatok treba osláviť ... 

Stratené čerešničky (  pre mamičky) 

Potrebujeme: 

400 g čerešní 

kocku tvarohu 

40 g práškového cukru 

kelímok sladkej smotany 

citrón 

Čerešne umyjeme ( ak máme čerstvé), v mise vymiešame tvaroh s cukrom, po 

trochách pridávame smotanu a dobre našľaháme. Väčšinu čerešní primiešame do 

tvarohu, naplníme do kompótových misiek a ozdobíme zvyšnými čerešňami. 

 

 Malinový prípitok  ( aj pre detičky) 

 

Potrebujeme: 

500 g malín 

150 g práškového cukru 

Citrón 

6 dl jablkového 100% džúsu 

3 dl sódy ( minerálky) 

Opláchnuté maliny vložíme do sklenenej misy, pridáme cukor, šťavu z citróna, 

polovicu džúsu a premiešame. Prikryjeme a odložíme na hodinu do chladu. Pridáme 

druhú časť džúsu, sódu a premiešame.  

 

Mami, všetko najlepšie !!! 



A nezabudnite jej vymaľovať srdiečko 

a povedať jej ako veľmi ju ľúbite ... 

 

 

 

 

 

Moja mamka, dobrá, milá, 

 veľmi by ma potešila, 

  veľkou buchtou plnou maku. 

Mám rád buchtu veľkú – takú! 

 Za maškrtu – nie hocjakú- 

  dám jej bozkov ako maku!   


