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    Z I M A 

 

                                               

 

...na zimu z nás každý čaká, 

     teší sa na snehuliaka... 

 ... na biely sneh, čierne vrany,  

čo nechcú byť v poli samy...  

 

                                                                                                                    



 Nazrime do  zimného kalendára....  

alebo poznáte tieto pranostiky ? 

 Svätá Barbora ťahá sane do dvora ( 4.12) 

 Na Svätého Mikuláša už je všetka zima naša (6.12) 

 Keď na Mikuláša sneží, bude požehnaný rok 

 Svätá Lucia ukazuje svoju moc, pretože nám dáva najdlhšiu noc (13.12) 

 Keď december blatom čľapká, celý rok nás taký čaká. 

 Krákanie vrán v zime znamená veľké sneženie 

 Keď je na Štedrý večer mnoho hviezd, je mnoho zemiakov  

 Keď svätý Štefan blato vyfúka, pekná jar sa za tým ponúka (26.12) 

 

     a kým príde tá pravá zima aj k nám, zájdeme si na 

Severný pól  na návštevu ...         

                       

 VITAJTE   U    BIELEHO  MEDVEĎA 

Medveď biely žije na snehových a ľadových poliach v severných polárnych 

oblastiach. Vyhľadáva územia s otvorenu vodnou plochou alebo súvislé pásy 

pobrežia. Veľa času trávi plavením sa na ľadových kryhách. Patrí medzi 

najväčšie suchozmské šelmy. Výška vzpriameného medveďa môže byť až 3,5m. 

Medvedica je menšia. 



Vrchná srsť medveďa je skôr krémová ako biela, je veľmi hustá a vodeodolná. 

Pred chladom ho chráni hrubá vrstva tuku. Laby má mimoriadne ochlpené 

a medzi prstami má plávacie blany, vďaka ktorým je výborný plavec. 

 

 

Pohľad do medvedieho jedálneho lístka: 

Živí sa prevažne tuleňmi. Jeho korisťou však bývajú aj ryby a morské vtáky. Jeho 

taktikou pri love tuleňov je jeho trpezlivé čakanie pri otvore v ľade, ktorý slúži 

tuleňom na nadýchnutie sa. Inokedy sa zasa opatrne plazí za tuleňom, ktorý 

odpočíva na ľade. Keďže sa tulene neustále premiestňujú, musia za nimi 

medvede putovať z miesta na miesto. 

Pohľad do kolísky  

Medvedice si vyhrabú v snehu brloh a v obdobrí od novembra do januára sa im 

narodia spravidla dve mláďatká. Medvieďatá sa rodia malé, holé, slepé, 

starostlivá mama ich zohrieva na svojom kožuchu. Medvedie mláďatá sa živia 

materským mliekom. Je veľmi výživné, vďaka čomu si medvieďatá rýchlo 

vytvoria tukovú vrstvu. Samica s mláďatami ostáva nejaký čas v úkryte pod 

snehom. Matky medveďa bieleho sú veľmi pozorné a starostlivo ochraňujú 

svoje mláďatká. 

                    Páčilo sa vám ? 

               Ale už poďme radšej domov 

                       .....bŕrrrrrrr  je tu zimaaaaa 

 



Poďme sa zohriať do teplučkej kuchyne a urobiť si predvianočnú 

náladu  

Od starej mamy sa dnes dozvieme  recept na Perníčky ....

 mňam...už cítim tú vôňu...aj ty?                             

                     

 

 4 vajcia            
 1 maslo (125 g)  
 6 lyžíc tekutého medu 
 250 g práškového cukru 
 1 lyžička sódy 
 650 g hladkej múky          
 1 perníkové korenie       
 vajíčko na potretie, orechy na ozdobu 
 papier na pečenie 

1. Vajíčka rozbijeme do misky, pridáme cukor a med. Rozmiešame. Pridáme 
múku, sódu, perníkové korenie. Roztopíme si maslo a vlejeme ho do misky. 

2. Poriadne rozmiešame. Pridáme perníkové korenie a poriadne premiešame. 
(Alebo zjednodušene, všetko dáme do veľkej misy a poriadne zmiešame.) 

3. Minimálne na polhodinku dáme cesto do chladničky. Na pomúčenej doske 
rozvaľkáme cesto – snažíme sa, aby nebolo ani príliš tenké, no ani prihrubé. 

4. Vykrajujeme perníčky a ukladáme ich na plech (na ktorom máme papier na 
pečenie). Perníčky potrieme vajíčkom, prípadne ozdobíme orechmi. 

5. Pečieme v rúre na 170 stupňov, kým nie sú perníčky zlatisté. 
6. Upečené perníčky môžete ozdobiť cukrovou polevou. 

              Dobrú chuť                                           



 

A nás môžeš vymaľovať  

farbičkami... 

Veď nie sme na jedenie 
 



Šup sem...šup tam... básničku ti prečítam  

      ( a naučím ťa gombíkové počítanie...) 

Kde sa vzal, tu sa vzal, snehuliak nám v triede stál. 

Usmieval sa veľmi milo, prehovoril prívetivo:      

Je mi zima, kamaráti, gombíky som všetky stratil. 

Posledný mi ostal iba,aj z neho už kúsok chýba. 

Bol by som rád, moji malí, keby ste mi gombík dali.    

            

       

Ferko mu dal z košele,       

dva gombíky červené. 

Potom dostal od Patrika 

tri zelené gombíky zo svetríka. 

S úsmevom si vzal od Zuzky, 

štyri žlté gombíky z blúzky.  

Aj Martinko zrazu vstal, 

päť modrých gombíkov mu dal. 

Usmieval sa snehuliak, spokojný bol, veru tak. Kým sa domov k mame vrátil, tri 

gombíky cestou stratil... 

 

ÚLOHA : Vyfarbi si gombičky podľa básničky. Koľko bolo všetkých gombíkov? 

Z ktorej farby bolo gobmíkov najviac / najmenej? Ak stratil tri modré, koľko mu 

ešte zostalo? 



                                               

Vianoce, Vianoce prichádzajú....ešte chvíľu vydržte, už sa len 

pár-krát vyspíte a budú tu.. 

....ale pripraviť poriadnu darčekovú nádielku môžete už teraz.... 

 Čo na to potrebujete ? 

- Farebné papiere 

- Nožničky, tyčinkové lepidlo 

- Fixku, papier, pravítko 

- ...a tí menší škôlkari aj mamičku, alebo otecka  

Na papier si narysujte podľa pravítka darček. Veľkosť je ľubovoľná. Darček 

rozdeľte na štvorcovú sieť a vyplňte  naliepaním farebných štvorčekov podľa 

fantázie. Farby môžete aj striedať . Takýto darček určite poteší   

 

                                   



 

                       

 

                                             

 

     Ako sa hviezdička                

                                                          rozsvietila 

Bola raz jedna malá rozšantená hviezdička. Všetko ju zaujímalo a na 

jednom mieste dlho nevydržala. Neustále musela niečo objavovať. 

Jedného dňa si hviezdička vypočula, o čom sa zhovárajú jej staršie 

sestričky: „ Ja patrím do súhvezdia Veľkého voza,“povedala prvá. „A 

ja zdobím zase Malý voz,“ chválila sa druhá. A kam asi patrím ja? 

Pomyslela si hviezdička. Musím to vypátrať! 

Nuž spýtala sa mesiaca, vládcu nočnej oblohy: „Mesiačik, do akého 

súhvezdia patrím ? „ Mesiac jej odpovedal: „Vieš hviezdička, si veľmi 

maličká a tvoje svetielko svieti veľmi slabučko. Ľudia na Zemi ťa na 

nočnej oblohe z tej veľkej výšky ani nevidia...“ 

„Takže ma ľudia a najmä deti vôbec nevidia? Ach, jaj ...Vždy sa dá 

predsa niečo zmeniť! Nemôžem sa vzdávať dopredu! Stačí dobrý 

nápad a ...“ Hneď ráno zaletela hviezdička za slniečkom a poprosila 

ho, aby jej požičalo zopár svojich najmocnejších lúčov. A s nimi teraz 

hviezdička svieti tak žiarivo, že je zo všetkých hviezd najjasnejšia 

najkrajšia a najznámejšia. Pre radosť detí vychádza na nebo už večer 

a ľudia jej hovoria POLÁRKA. Pozri sa večer pred spaním na nebo, 

možno ju uvidíš aj ty !  

     

          

 

 



 

 

 

 

....  Veľa lásky, šťastia a radosti pod 

vianočným stromčekom, nech úsmev 

a pohoda naplnia všetky vaše dni...a to 

nielen sviatočné... 

Krásne Vianoce   

 

...a veselé zimné šantenie  


