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LETO 
 

 

 

... pri potoku leto letí. Splnil sa mu ročný sen, 

že priletí medzi deti a pozdraví : „Dobrý deň!“ 

 Deti zhíknu: „Vitaj leto!“ Oblečú sa do plaviek, 

vybehnú s letom do vĺn preto, že slniečko páli driek. 

 Leto plné kvetov tu je, spieva hity z cédečka, 

deťom tváre premaľuje na usmiate slniečka ... 

 



HURÁÁÁÁ, je tu leto !   

Leňošenie a šantenie, zmrzlina a maliny, kúpanie 

a opekanie ... to všetko nás ešte len čaká, tak s chuťou do 

toho, letné slnko láka... 

                   

  

Kotúľa sa zlaté slnko nebom ako minca, 

 koncom júna zvesilo si letné tričko z klinca. 

  Len čo si ho však natiahlo, skríklo: „Namojveru!“ 

   To tričko Vám malo vzadu veľkú zimnú dieru. 

A tak večer čudujú sa mesiačik a hviezdička, 

že slnko si v lete chodí po oblohe bez trička. 

 

No ale my si tiež nemusíme obliekať tričko, zoberme si 

radšej dáždnik,  pretože nás čaká ...           

LETNÝ  DÁŽĎ                                

Peťo sa pozrel cez okno von. Po  ani chýru, ani slychu. Z oblohy padali veľké . 

„Prečo prší?“ frflal chlapec, lebo nemohol ísť von vyskúšať svoju novú kolobežku. 

„Príroda potrebuje vodu“, povedala mamička. „Uvidíš cez víkend na , 

ako všetko podrastie. Mrkva, pór, kapusta i jahody . A keď ešte zasvieti , to 



bude! V piatok už Peťo nevedel v aute obsedieť. Bol zvedavý, ako z a  niečo 

narastie. No na vlastné  zistil, že mamička hovorila pravdu. „Zajtra 

pôjdemedo hory na  hríby“, povedal ocko. Peťko vstal skoro ráno, no zosmutel. Za 

oknom znovu padal . No i napriek tomu si po chvíli rýchlo obliekol nohavice 

a tričko a vybehol von. Keď mamička s ockom vstali, hľadali ho.  Peťko otvoril dvere 

a vošiel celý mokrý, akoby bol padol do vody. Mamička sa nahnevala: „ Čo to 

vyvádzaš! Chceš ochorieť?“ Peťo sklopil  a povedal:  

„ Nechcem ochorieť. Chcem od  narásť ako naša mrkva 

 

     

 

... a po tichom letnom dáždiku nerastie len mrkva, ale aj 

nápady  v našich hlávkach. Tak si niečo pekné vyrobíme, 

kým prestane pršať :) 

  Papierové myšky   

 
potrebujeme: pásy farebného papiera široké 2cm, dlhé ako výkres A3, 
výkres, lepidlo, nožnice  
 
Z pásov začneme skladať takú harmoniku, pásy si zlepíme, tak aby 
vznikol pravý uhol a zlepíme. Spodný pás prehneme okolo vrchného 
hore, a tak sa nám horný pás dostane pod neho a zase prehneme, 
vznikne nám taká harmonika, skladáme až neprídeme na koniec pásov, 
ktoré zlepíme a prečnievajúce konce odstrihneme. na jeden koniec 
prilepíme vystrihnutú hlavu myšky a na druhý chvostík. 



 
http://www.alinka.sk/c/skladane-mysicky-13520.html       

               

 
 

       Popri práci každý vyhladne a určite neodolá nášmu 

“ Trhancu „ a len tak sa za ním zapráši ...  

               TRHANEC  S  HROZIENKAMI 

Budeš potrebovať: ...samozrejme pomoc mamičky alebo otecka 

a okrem toho ešte 

250 g polohrubej múky 

8 vajec 

375 ml mlieka 

2 polievkové lyžice práškového cukru (do cesta) 

100 g oleja 

50 g hrozienok 

4 čajové lyžičky masla 

4 polievkové lyžice cukru (na posypanie) 

 

http://www.alinka.sk/c/skladane-mysicky-13520.html


    

Vajíčka rozklepni  a oddeľ žĺtky od bielkov – na to potrebujeme tú 

mamičku alebo otecka. Pomiešaj múku so žĺtkami, s mliekom, 

hrozienkami, so soľou a s práškovým cukrom a vymiešaj cesto tak, 

aby v ňom neboli hrudky. Cesto nechaj 20 minút odpočívať 

v chladničke. Medzitým ušľahaj z bielkov tuhý sneh a zľahka ho 

vmiešaj do cesta. Na panvici zohrej trocha oleja a vlej naň časť 

cesta( malo by vystačiť na 3-4 hrubšie palacinky) .Keď začne na 

panvici tuhnúť, posyp ho malou hŕstkou hrozienok.  Nechaj ich 

krátko zapiecť a potom palacinku obráť a opeč ju aj z druhej strany. 

Vezmi si dve vidličky a palacinku na panvici potrhaj na menšie 

kúsky. Pridaj čajovú lyžicku masla, pomiešaj a nechaj trhanec ešte 

krátko opeicť. Kúsky trhanca majú byť chrumkavé . Posyp ho 

práškovým cukrom a ..... 

... určite si kúsok odlož, pretože ti neostane ....mňam, mňam... 

 

    

 

Slnko svieti, voda láka, postavme si snehuliaka ....alebo nie ? 

Tak si potrápme hlavičku a zahádajme si hádanky ... a pomôcť 

nám môžu znovu rodičia.  



Orieškov má v skrýši dosť, kormidlom je veľký chvost. 

 Spoza stromu, spoza kríčka, prekvapí ťa   

 

Či je večer, či je ráno 

starostí má – veru áno! 

Nepomyslí na spánok, 

šnuruje sto topánok. 

Dlhá ako ponožka, milá pani   

 

Pod zemou aj spáva, čierne šaty máva. Gazda si s ním nevie rady, 

keď mu vojde do záhrady. Veľa kopcov spraví vrtko, neposedný 

čierny  

      

 

Neustále kváka, jej domov je mláka. 

Keď uvidí bociana,urobí skok do neznáma. 

Zvolá: „Kvaky, kvaky – kvak!“    Je to malá      , tak! 

 

 



A pre malú Aničku, vieme peknú básničku. Naučte sa ju 

spolu s nami. Básničky sú o zvieratkách z hádaniek a tie 

sa predsa v lete určite vyberieme do lesa navštíviť... 

 

Slávna speváčka 

Povzdychla si žabka zas,  

že má krásný zvučný hlas.     

Kváka, kváka, kvak-kvak-kvak,skúša tóny tak i tak.   

                

Možno  sa to teraz nezdá, 

raz z nej iste bude hviezda. 

Jedného dňa, tomu verte, 

bude kvákať na koncerte. 

      

Pekný dar 

Zdraví slnko stonožtičku,vybehla von iba v tričku          

     

Z dlhej chvíle slnko asi, na tričko jej kreslí pásy. 

 

Zlaté pásy tričko zdobia, stonožtičke radosť robia. 

Ráta pásy sprava, zľava, každú noc v tom tričku spáva 



 

 

   

 

.... a na konci bol zvonec a už je tomuto 

školskému roku koniec... 

 

K R Á S N E 

                   S L N E Č N É  

 LETO 


