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Hviezdičkové pexeso
Karneval
Rok astronómie
Hádanky z vesmíru

VYSTRIHOVAČKY✴ SÚŤAŽE ✴ BÁSNIČKY

Jana Belašičová

STOPY V SNEHU
Vykukol medvedík
z brlôžka len,
na chvíľu prerušil
svoj sladký sen.

NESKORÁ SÁNKOVAČKA

Zistil, že snehu sú
obrovské kopy,
s radosťou urobil
medvedie stopy.

Líštička vytiahla
z komory sane,
líšťatá skočili
veselo na ne.
Vyliezli na kopec,
smejú sa, nech,
včera sa roztopil
posledný sneh.

SLADKÝ SPÁNOK

2

Nevie sa medvedík
vraj dočkať jari,
spať sa mu v brlôžku
neveľmi darí.

DOBRÁ SKRÝŠA

Dala mu mamička
sladučký med,
potom už medvedík
zaspinkal hneď.

Hľadala líštička
raz večer deti,
po celom chotári
za nimi letí.

STUDENÝ DAR

SLADKÁ JAR

Prišiel dnes ježinko
k mladučkej susede,
na koláč, na čajík,
po dobrom obede.

Sníva si medvedík
svoj zimný sen,
po mede sladučkom
zatúžil len.

Priniesol ježinko
susedke dar,
cestou jej pozbieral
cencúľov pár.

Sladký je medíček,
sladké sú sníčky,
teší sa medvedík
na jarné dníčky.

TEPLÁ IZBA

CHORÁ VRANA

Brodil sa ježinko
v hlbokom snehu,
sánkovať bol sa dnes
na druhom brehu.

Zima je, zima je,
kráka dnes vrana,
prechladla, chudera,
z chladného rána.

Večer sa zatvoril
do teplej izbičky,
do rána sušil si
zmrznuté ihličky.

Kráka len potichu,
chorá je vraj,
večer si navarí
lipový čaj.

Obálku a prvú dvojstranu ilustrovala
akad. mal. Marta Potfajová

Našla ich nakoniec,
nikto jej neverí,
schované boli vraj
vo veľkom záveji.

OMYL
Škriekala vrana raz
vo svojej skrýši,
že sa jar pomaly
ku nám zas blíži.
Trochu sa mýlila,
mala dnes smolu,
sneh sa jej zosypal
na hlavu holú.

VEĽKÝ ZAJAČIK
Zajačik mamičke
do uška šušká,
že mu zas narástli
cez zimu ušká.
Mamička hladká mu
ušatú hlavičku,
z líčka hneď utrie si
maličkú slzičku.

STRATENÝ ZAJAČIK
Hopká si zajačik
v hlbokom snehu,
spustil sa, nezbedník,
po strmom brehu.
Ktovie, kde zajačik
zrazu sa túla,
pod brehom leží len
snehová guľa.

ZÁBUDLIVÝ ZAJKO
Vybehol zajačik
v zime sa hrať,
nešťastník, zabudol
čiapku si vziať.
Nápad však dostal,
aj mu to sluší,
šálom si omotal
obidve uši.
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❀

Vrabček v Papinkove

❀

❀

Papinkovo je malá dedinka, ktorú nenájdete na mape, ba ani v telefónnom zozname. Objavil ju Vrabček pri svojich potulkách a možno ju objavíte aj vy, milí
kamaráti. Ak sa vám to podarí, napíšte.

KARNEVAL
Na hospodárskom dvore
v Papinkove bolo veselo. Všetci
sa chystali na karneval. Tešili sa
na prehliadku v maskách, pri ktorej spoločne hádali, kto je v akej
maske ukrytý.
Začiatok prehliadky ohlásilo
bubnovanie na bubon. Prvá predstúpila maska zebra a predstavila sa takto:
- V Afrike, tam veru bývam,
pred levmi sa často skrývam.
Viem, že moje krásne pásy
zachránia ma, teda asi.

- Ty si to, kobylka Vanilka! To
je jasné! - kričali všetky zvieratká.
Kobylka Vanilka sklamane zaerdžala: - Ako ste ma tak rýchlo
spoznali?
- No ako asi? Kto z nás má
štíhle nohy s kopytami? - ozvalo
sa z publika.
Bubon zabubnoval, pred zvieratká predstúpil vlk a predstavilo sa takto:
- Žijem v lese hlbokom,
nemám žiaden veľký dom.
Potravu si stále hľadám,
všetci sa ma boja hádam.
Potom vlk vyceril svoje zubiská. A práve tie ho prezradili.
- Dunčo, Dunčo je to, jemu
vypadol minule jeden zub, - zvolal ktosi a Dunčo znechutene
zatvoril papuľu.
Bubon zabubnoval, pred zvieratká predstúpil páv a takto sa
predstavil:

- Najkrajší chvost nosím, viete,
najkrajší som v celom svete.
Toľkej kráse zhora, zdola,
nikto veru neodolá.

- To nič, zajko, mal si krásnu masku, - utešoval ho pes
Dunčo.

- Hi, hi, hi, - chichotala sa kobylka Vanilka. - Kotkoda, akosi
ti tie perá padajú. Čím si si ich
prilepila?
- Pche, - zamračila sa sliepka
Kotkoda a zbierala zo zeme pávie perá.
Bubon zabubnoval a pred
zvieratká predstúpili tri veľké
vrecia od zemiakov.
Po chvíli ticha sa sliepka
Kotkoda spýtala: - Prečo nám
nič nepoviete?
- Nevidíš? Sú to vrecia, tie
predsa nerozprávajú, - vysvetlila
jej kobylka Vanilka.
- Myslíš? Čudovala by si sa,
moja milá, niekedy aj vrecia
rozprávajú, - povedala nevrlo
sliepka Kotkoda a silno ďobla
zobákom do každého vreca.
- Kvik, kvik, kvik, - ozvalo sa
z vriec.
- Vidíte? Odhalila som vás,
prasiatka Ičko, Mičko, Kvičko,
- tešila sa sliepka Kotkoda.
- Au, nemusela si tak silno,
- šúchal si boľavé stehienko
Ičko.
Bubon zabubnoval, pred zvieratká predstúpil lev a predstavil sa:
- Ja som celej púšte kráľ,
každý sa ma veru bál.
Každý iste dobre tuší,
že mám veľmi pekné uši.
Práve vtedy sa z levej hrivy
nechtiac vynorili veľké zajačie
uši zajka Dupitajka. Dupitajko
sa chytil za hlavu a nariekal:
- Och, ja hlúpy zajac. Takto som
sa prezradil!

A vtedy si to všimol: - Pozrite,
tam na zemi niečo leží.
- Čo to môže byť? - pozreli
všetci na čudnú vec pod stromom, ktorá vyzerala ako, ako...
- Ako rozbuška! - skríkol zajko
Dupitajko a schoval sa za kobylku Vanilku.
- Ja myslím, že je to cukrík,
- povedal Ičko a pohladil sa po
škŕkajúcom brušku.
- S chvostíkom? - spýtal sa
prekvapene pes Dunčo a odvážne chytil čudný predmet za
dlhý chvostík.
- Ale, veď je to.....

PAPINKOVINY

✶ ✶
★

❀

Ilustrovala
Marianna Radochová-Tóthová

Milé dievčatká a chlapci,
vpíšte do okienok správne písmenká podľa Vrabčekovho tajného písma. Iba tak rozlúštite
záhadu neobyčajnej masky.
VRABČEKOVO TAJNÉ PÍSMO
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Y

Ilustrovala
akad. mal. Marta Potfajová

Milé dievčatká a chlapci, nakreslite peknú karnevalovú masku. Pripíšte heslo PAPINKOVINY,
vaše meno, adresu a vek a pošlite do redakcie časopisu Vrabček do 5. marca.
Jednému z vás zvieratká z Papinkova pošlú odmenu.
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SÚŤAŽ

Alex, Xénia a hviezdy

minimaľovanka

Idem
pozorovať
padajúce
hviezdy.

Milé deti, nájdite 9 rozdielov medzi
obrázkami a veľký obrázok vyfarbite
podľa menšieho.
Odkedy ťa
zaujíma
astronómia?

Alex,
ty chceš v noci
hrať futbal?

Astrogónia?
To je čo?

✎

Nie
astrogónia, ale
astronómia. Je to veda,
ktorá skúma vesmír.
Chcem len, aby mi
hviezda splnila moje želanie. To nevieš? Keď padá hviezda, máš si niečo
želať a splní sa ti to.

Kristiánko Bobovič,
ZŠ Gemerská Panica

Ale, Alex,
hviezdy sú obrovské
gule žeravého plynu. Vo
vesmíre je ich veľa miliárd,
ale ani jedna ti nesplní
žiadne želanie.
Moja milá
hviezdička, spadni
na mňa z nebíčka. Tuším,
že sa ti to nezdá, chcel
by som byť aj ja hviezda.
Futbalová...

Milé dievčatká a chlapci, nájdite cestičku, ktorá
privedie Alexa k hviezdičke, ktorá splní jeho
veľké želanie. Cestičku vyznačte farebne.

✴

✴

✴
✴

✴
✴ ✴
✴

Dvojstranu ilustrovala
Monika Drocárová

MINIKVÍZ

✴✴✴

pátračka

✴

Nikolka Krišová,
ŠKD pri ZŠ Komenského,
Lipany

✴
úloha

❶

✴

✴

✴

✴
SÚŤAŽ

Milé deti, nakreslite, aké želanie by vám mala
splniť padajúca hviezda. Pripíšte heslo AX,
vaše meno, adresu a vek a pošlite do redakcie Vrabček do 5. marca. Troch z vás Alex
a Xénia odmenia farbičkami.

✴

?
✶

Milé deti, doplňte do tabuľky písmenká pri správnych odpovediach
na otázky AX MINIKVÍZU. Výsledné slovo nám napíšte, pripíšte heslo
AX MINIKVÍZ, vaše meno, adresu a vek a pošlite do redakcie časopisu
Vrabček do 5. marca. Jednému z vás pošleme odmenu.

Galaxia je
T/ obchod s gombíkmi
a mašľami
S/ sústava veľkého
množstva hviezd
U/ slávnostný program.

❺

?

✶

❷

✴

Mliečna cesta je
K/ cesta do mliekarne
M/ cesta zaviata snehom
L/ obrovská hviezdna
sústava - galaxia.

✶

Slnko je
A/ veľký lampáš na oblohe
U/ žltá lopta
O/ hviezda v strede
Dnes vieme, že
Slnečnej sústavy.
H/ Slnko obieha okolo Mesiaca
K/ Zem obieha okolo Slnka
V/ Slnko obieha okolo
futbalového ihriska.

✶

?

✶

SÚŤAŽ

❸
Slnečnú sústavu tvorí
N/ Slnko, planéty a ich
mesiace a rôzne iné
telesá
P/ Slnko a jeho lúče
G/ výstava obrázkov
slniečok.

❹

?

✶ ✴

✴

VÝSLEDOK KVÍZU
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✴
✴
✴

✴
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✴

✴✴

✴

✴✴ ✴

✴

Milí kamaráti, možno viete, možno neviete, že rok 2009 je Medzinárodným rokom astronómie. A tak si
Vrabček kúpil ďalekohľad, mapu hviezdnej oblohy a vybral sa skúmať hviezdy. Keďže ide o nočné pozorovanie, svoje poznatky si nezapisuje do denníka, ale do nocníka. Pozor, bez mäkčeňa!

Nakreslite ľubovoľné súhvezdie.
Obrázok označte heslom TýTý, pripíšte meno, adresu a vek a pošlite
do redakcie Vrabček do 5. marca.
TýTý jednému z vás pošle knihu
o vesmíre.
Riško Beliančin,
ZŠ Rudina

TýTý oznam
Medzinárodná astronomická
únia vyhlásila rok 2009 za
Medzinárodný rok astronómie.
A tak, milé detičky, zdvihnite
hlavičky, počítajte hviezdičky,
hľadajte tú svoju a objavujte
vesmír pre seba, pre vašich
rodičov, pre kamarátov,
pre nás všetkých.
Všetky potrebné informácie
k Medzinárodnému roku
astronómie nájdete
na stránke

✶ ✶ ✶

✴

✴

✴

✴

✴

✶ ✶
✶ ✶

✴

Renátka Gyetvenová,
Špeciálna ZŠ pre žiakov
s telesným postihnutím,
Detva

✴

✴✴

TýTý úloha:

Marek Čičala, ZŠ Rudina

✴

Rozložil som si ďalekohľad a mapu a začal som pozorovanie. Vtom ma
ktosi poklepal po pleci. Bol to malý čudný človiečik. - Ty si Marťan? - spýtal som sa. - Nie. Som TýTý, z planéty Alfabetagama z Galaxie XYZ.
- Aha, a čo tu robíš? - spýtal som sa.
- Pomáhal som Mesiačiku čistiť Veľký voz, - povedal TýTý a ukázal
na oblohu.
- Žiaden voz tam nevidím. Iba Mesiac a kopu hviezd, - pokrútil som hlavou.
- Akože nevidíš? - čudoval sa TýTý. - Pozri, tam je súhvezdie Veľkej medvedice. Jeho najjasnejšie hviezdy pripomínajú voz, preto sa ľudovo nazýva
súhvezdie Veľkého voza. Pozri, tam je Malý voz, tam Lev, Rak, Baran,
Drak. A tam Orión. Ľudia si už v dávnej minulosti všimli, že niektoré hviezdy vytvárajú na oblohe rôzne obrazce. Spojením blikajúcich svetielok si
vytvorili predstavu zvierat, vecí a bájnych bytostí. Pomáhali im pri lepšej
orientácii na oblohe.
Záver pozorovania:
Zoskupenie hviezd do určitého tvaru sa nazýva súhvezdie.
Súhvezdie „Vrabček“ som neobjavil.

✴

Noc prvá

SÚŤAŽ

✴

✴

✴✴ ✴ ✴

✴

Vrabčekov vesmír

✴

✴

♥

♥

✴✴ ✴ ✴

✴

Napísala Jana Belašičová
Ilustrovala
Oxana Monul-Kotlárová

✴✴ ✴

✴

✴

Čo myslíte, milé dievčatká a chlapci, skončila sa
táto príhoda poriadnym výpraskom?
Veru nie. Mamka Okatá našla v komôrke starú
tmavomodrú látku a spoločne s Fúzikom ušili krásny
kostým černokňažníka. A Ťapko? Ten trval na tom,
že bude tak ako vždy, pirát. Tentoraz
však nie obyčajný, ale stroskotaný.

✴✴ ✴ ✴

TýTý vesmírna poradňa

Otázka: Milý TýTý, je to pravda, že
pes letel do vesmíru?
TýTý odpoveď: Áno, prvým živým tvorom na obežnej dráhe okolo Zeme bol
ruský pes Lajka. Bolo to v roku 1957.
Lajka bola sučka sibírskeho poľovného psa. Bol
to túlavý psík, ktorý sa, predtým ako sa začal
pripravovať na let do vesmíru, túlal v uliciach
Moskvy. Let Lajky má významné miesto v histórii
dobývania vesmíru. Poskytol informácie o tom,
že zvierací organizmus dobre znáša let a stav
beztiaže, čím otvoril cestu do vesmíru pre ľudí.

✴

- Stoj! - skríkol ktosi odzadu, až Ťapkovi s Fúzikom
srdiečka poskočili. Bola to mamka Okatá, ktorá zúfalo schytila svoje šaty a veľmi dôrazne povedala:
- Toto sú moje najnovšie sviatočné šaty. Úplne najnovšie. Ešte som ich nikdy nemala oblečené.
- No vidíš, mamička, tie šaty sú naozaj krásne
a s mojimi hviezdami budú ešte krajšie, - povedal
Fúzik s úsmevom. Keď však zbadal v očiach mamky
Okatej hnev aj hrôzu zároveň, pre istotu rýchlo schoval pripravené hviezdy do skrinky.

✴

Ťapko s Fúzikom
sedeli za stolom, pozerali na seba a rozmýšľali. Blížil sa karneval a oni nemali pripravené
masky. - Ja myslím, že budem pirát, - povedal napokon Ťapko.
- Naozaj? Pirát si bol minulý rok. Aj predminulý, aj
ten predtým. Vlastne, pokiaľ si dobre pamätám, na
každom karnevale si bol pirát! - čudoval sa Fúzik.
- No a? Čo máš proti pirátom? - hneval sa Ťapko.
- Okrem toho, modrobiele tričko mi veľmi pristane.
- Myslíš to z minulého roka? Už vtedy ti bolo malé.
Ktovie, či ho vôbec na seba natiahneš, - zapochyboval Fúzik.
- Sám som zvedavý, - pripustil Ťapko. Potom dodal:
- Keď mi bude malé, trochu ho nastrihnem a natrhnem a budem stroskotaný pirát.
- Aha, to je naozaj skvelý nápad, - pokrútil Fúzik
neveriacky hlavou.
A vtedy to prišlo. Nápad! Presnejšie, Fúzikov nápad!
- Budem černokňažník! - zvolal víťazoslávne.
- No, to je úžasný nápad, - pokrútil hlavou tentoraz
Ťapko.
- Jasné! Výborný! - tešil sa Fúzik a rýchlo hľadal
v skrinke niečo vhodné na kostým. Najprv vo svojej,
potom chcel aj v Ťapkovej. Keďže Ťapko bránil svoju
skrinku svojím vlastným telom, otvoril Fúzik mamkinu
skriňu.
- To bude ono! - zvolal, keď zbadal nádherné tmavomodré šaty. Zvesil ich z ramienka a primeral si ich.
- Trochu dlhé, ale inak výborné, - usúdil spokojne.
- Prilepím na ne zopár hviezd a bude to presne také,
aké som si to predstavoval.
Ako povedal, tak aj urobil. Vystrihol zo žltého papiera veľké hviezdy, rozložil šaty na zem, vzal lep a...

✴

✴

ŤAPKO, FÚZIK A KARNEVAL

✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴

Príhody Ťapka a Fúzika

✴ ✴✴
✴
✴

✴
✴
✴

✴

✍
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✴
✴✴ ✴✴ ✴✴ ✴✴ ✴✴ ✴✴
✴✴ ✴✴
✴
✴
✴
✴
✴

✴
✴
✴

www.astronomia2009.vesmir.sk.

Milí kamaráti, napíšte do TýTý vesmírnej
poradne zaujímavú otázku, na ktorú
by ste chceli poznať odpoveď.

NÁVŠTEVA

MOJE PRVÉ ČÍTANIE

Bodrík ležal pred búdou a rozmýšľal o psom
živote. Rozmýšľal a rozmýšľal a rozmýšľal...
Odrazu sa mu ktosi prihovoril: - Ahoj, Bodrík.
- My sa poznáme? - spýtal sa Bodrík čudného tvora, ktorý vyzeral ako pes.
- Poznáme, - prikývol neznámy. - Ty si
Bodrík a ja som Kírdob. Prišiel som pre
teba, zoberiem ťa k nám, na planétu SEP.
U nás ti bude lepšie, každý pes má svoju
búdu, nemusí strážiť dom, jesť môže čo chce a koľko chce.
- Fíha, - rozžiarili sa Bodríkovi oči. - A mačky máte? - spýtal sa zvedavo.
- Nemáme. Ani myši, ani včely, ani komáre, ba ani blšky, - vysvetľoval Kírdob.
- A kvietky máte? A oblaky? A motýle? A vtáky? - vyzvedal nedočkavo Bodrík.
- Nemáme. Ani kvietky, ani oblaky, ani motýle, ani vtáky. Načo by nám to bolo?
- krútil hlavou Kírdob.
- Akože načo? - nahneval sa Bodrík. - Mám rád vôňu kvetov, rád naháňam motýle,
počúvam vtáčí spev, pozorujem letiace oblaky.
- To sú hlúposti. Poď, ideme na planétu SEP, - ťahal Kírdob Bodríka za chvost.
- Nechaj ma! Pusť ma! Nejdem s tebou! Zostanem tu! - zúfalo kričal Bodrík.
- Čo tak vrieskaš? - zvolala mačka Mica a pustila Bodríkovi chvost.
- To si ty? - vyskočil Bodrík, pošúchal si rozospaté oči a objal prekvapenú Micu.

✿ Moja ✿
rozprávková
✿ kniha ✿

Milé dievčatká a chlapci, vymyslite rozprávku podľa nasledujúcich obrázkov. Ak
viete písať, napíšte ju do zošita. Vystrihnite obrázky a prilepte ich k textu. Námet
na ďalšiu vašu rozprávku nájdete v budúcom čísle časopisu Vrabček. © Vrabček

Klebietky
Ičky Ničky Vrátničky
Trojková príšerka

Ička Nička Vrátnička sedela na vrátnici a trochu sa nudila. Vzala
papier a ceruzku a začala kresliť. Najprv kvietok, slniečko, obláčik
a nakoniec príšerku. Práve vtedy sa pri nej zastavil pán učiteľ Ik Rik
Počtárik. Pozrel na obrázok a zvolal: - Pani kolegyňa, vy máte matematický talent! Nakreslili ste trojkovú príšerku.

SÚŤAŽ

Nehody Ačky Tačky
Zametačky
Hviezdičkové príklady

Zvedavá hviezdička
Hviezdička jedna maličká,
skočila ku mne z nebíčka.
Šepká mi teraz do uška,
že nevie, čo je haluška.

✴

✴

Ilustrovala Anna Minxová

✴

Dobrú noc

✴

✴

Mesiačik, malý rožtek,
dal mi na noštek božtek.
Prezradil mi hneď nesmelo,
hrať sa mu so mnou zachcelo.

Milé dievčatká a chlapci, spočítajte, koľko trojok použila
Ička Nička Vrátnička pri kreslení svojej príšerky. Správnu
odpoveď pošlite na adresu redakcie Vrabček do 5. marca.
Ička Nička Vrátnička jedného z vás odmení knihou.

+

=

+

=

Ačka Tačka Zametačka vbehla cez
prestávku do prváckej triedy a prekvapene pozrela na tabuľu.
-Toľko hviezdičiek
nie je ani na oblohe, - zhíkla a spravila pár ťahov handrou. Potom odbehla.
Netušila, že práve zmazala hviezdičky z hviezdičkových príkladov. Milé deti, dokreslite do príkladov chýbajúce hviezdičky. Máte dokonca viac možností. Viete prečo?

+

Trampoty
ráčika
Áčika
Riekanky od tety Janky

VRABČEKOVA
ŠKOLA OLA

=

?? ?

Zvieratká z rozprávky

Pani učiteľka čítala žiakom rozprávku o zvieratkách. Na domácu
úlohu mali žiaci napísať, aké zvieratká v rozprávke vystupovali.
Ráčik Áčik pozorne počúval rozprávku, a preto presne vedel vymenovať všetky zvieratká. Poplietol si však niektoré mäkčeňové
písmenká.

?

Milé dievčatká a chlapci, skontrolujte úlohu ráčika Áčika skôr, ako pani učiteľka, nájdite chyby
a prepíšte slová tak, ako to mal urobiť aj ráčik Áčik.

?

HĽADAJ CHYBY

mašižka, koziťka, kraviľka, psíšek, ovedžka, kažiška, sliepoňka, koníšek
11

2

IK RIK POČTÁRIK A HVIEZDIČKY

Ik Rik Počtárik spolu s Ikou Tikou Gramatikou celú noc pozoroval hviezdy
na oblohe, a preto na druhý deň dal žiakom hviezdičkovú úlohu.
Milé dievčatká a chlapci, vystrihnite hviezdičky a nalepte ich do vreca
Bodríkovi a Zahrajovi podľa básničky Hviezdičkové počítanie. Hviezdičky
spočítajte, čísla vpíšte do pripravených okienok a vyfarbite psíka, ktorý
nazbieral viac hviezdičiek.

2

✷
✷
✷
S nimi psíci maličkí,
✷
kradli z neba hviezdičky. ✷
Potichučky, vprostred noci,
zbierali ich bez pomoci. ✷

3

5

Hviezdičkové počítanie

Zahraj, Bodrík, psíci milí,
v noci nikdy nestrážili.
Trávili vždy nočné chvíle
so sieťkami na motýle.

5

2

✷
✷
✷
Bodríček si hviezdy štyri ✷ Mesiac nevie počty veru,
do vreca dal v jednej chvíli. ✷ na oblohe má však dieru.
Hviezdičky chce všetky späť,
Pridal jednu, potom šesť,
✷
spočítajte mu ich hneď.
vo vreci ich musel niesť.

Zahraj chytil tri hviezdičky,
do vreca dal pomaličky.
Chytil dve a ešte päť,
k ostatným ich pridal hneď.

4

Bodrík
.

6

Zahraj vraví, ja mám viac,
vyškiera sa na Mesiac.
Bodrík vraví, ja mám viac,
vyškiera sa na Mesiac.

Zahraj

1

.

6

IKA TIKA GRAMATIKA A HVIEZDIČKY
Ika Tika Gramatika spolu s Ikom Rikom Počtárikom celú noc pozorovali
hviezdy na oblohe. Ik Rik Počtárik jej vysvetlil, že niektoré hviezdy na oblohe sú umiestnené tak, že svojím tvarom pripomínajú zvieratá, alebo veci
alebo postavy. Takéto skupiny hviezd sa volajú súhvezdia.
Ika Tika Gramatika sa pozorne pozrela na oblohu a predstavte si, našla na
nej aj také súhvezdia, aké neobjavili ani najlepší astronómovia. Ich názvy
poskladajte zo slabík v hviezdičkách a napíšte ich na pripravené riadky.

JE-

JEŽ-

MED-KA

MO-

MAČ-

-ŠIAK

-VA
-VEĎ

-KO

2

2

-TÝĽ

Mesačná jednosmerovka
Milé deti, čítajte písmená po riadkoch a prečiarknite slová, ktoré
predstavujú jednotlivé obrázky. Nakoniec prečítajte písmená,
ktoré v jednosmerovke zostali a doplňte ich na koniec básničky
BACUĽATÝ MESIAC.

Bacuľatý Mesiac

✄5

ŤA-

-LEŇ

4
34

LI-

Hľadí Mesiac do zrkadla,
celý večer hľadí,
rastúce mu bruško zrazu
preveľmi vraj vadí.
- Čo si o mne ľudia myslia,
keď mám tučné brucho?
Dozvedieť sa preveľmi chce,
naťahuje ucho.

Obrázky
vyfarbite

B AMAČ I Č
I ČKON Í Č
I S L I E PO
N E O V E ČK
L Á P S Í ČE

KAB
EKK
ČK A
AKO
KČ E

Počuje, že malý Janko
v postieľočke zaplače:
- Pozri, mamka, Mesiac zjedol
????????? ??????.

6

5
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Ilustrovala Lenka Cisárová

✴

✷

✷

✷

✷

✴

✷

✷

✴

✷

✷

✷

✴

✷

✴

✷

✷

✷

✷

✴

✷

✷

✷

✴

✷

✷

✷

✴

✷

✷

✷
Dvojstranu ilustrovala Mgr. Katarína Kudlová

✴

✷

✷

✷

✷

✷

✴

✴

✷

✷

✷

✷

✷

✷

✴

✷

✴

✷

✷

✷

✷

✄

✴

✴

✴

✷

✎

✷

✴

✷

Milé deti, dofarbite hviezdičkové obrázky a do voľných okienok nakreslite svoju hviezdičku.
Podlepte dvojstranu papierom a vystrihnite okienka pexesa.

✷

✴

✷

✷

✴ ✴

✷

✷

✴

✷

✴ ✷

✴✴

✷
✷

✷
✴✴✷
✴
✴
✴ ✷
✴
✴
✴
✴
✴
✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴✴ ✴ ✴✴ ✴✴ ✴

✴

✴

✷

✴

✷

hviezdičkové pexeso
✴

✴ ✄

✴

✷ Vrabčekovo

✷

✷

✴

✴

✴✷

✴✷

✴

✷
✎

✷

✴ ✴ ✷

✴

✷

✷

Vrabčekova hviezdičkovka
Milé dievčatá a chlapci, nájdite rovnaké dvojice hviezdičiek a priraďte číslam v tabuľke
zodpovedajúce písmenká. Potom v tabuľke prečítajte chýbajúce slovo z básničky
ŤAŽKÉ TANCE.

✷

Išli hviezdy na tanec,
na mesačný bál,
mesiačik však iba v kúte
po celý čas stál.

3

4

5

4

3

6
6

✷

Č

✷

N

4

A

✷

✷

✷

T

5

✷

E

T

Milí kamaráti, vpíšte do tabuľky názvy mesiacov podľa legendy. Chýbajúce slovo z básničky POKAZENÝ LAMPÁŠIK
poskladajte z písmen vo vyznačených štvorčekoch a dopíšte ho na pripravený riadok.

✷

✷
✷
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✷

✴

✷

1.

deviaty mesiac v roku
jedenásty mesiac v roku
tretí mesiac v roku
ôsmy mesiac v roku
dvanásty mesiac v roku
štvrtý mesiac v roku
prvý mesiac v roku
desiaty mesiac v roku
druhý mesiac v roku

✷

✴

✴

✷

✷
✷

Nezbedné hviezdičky

✷
✷

✷

✷

9.
Dvojstranu ilustrovala Mgr. Katarína Kudlová

✴

En ten tyčky, dve hviezdičky,
vleteli mi do ____________________________ .
Lárom, fárom, elce, pelce,
robia u mňa ____________________________ .

✴

Stopy na oblohe

7.
8.

Vraví hviezda hviezdičke,
akési sme maličké.
Málo spíme, málo jeme,
asi preto nerastieme.

✷

Druhá hviezda na to vraví,
dobré mliečko hneď to spraví.
A tak hviezdy každú chvíľu
? ???????? ????? mliečko pijú.

Milé deti, zahrajte sa na básnikov a dopíšte chýbajúce
slová na pripravené riadky. Pri básnení vám pomôžu
Vrabčekove pomôcky.

4.

6.

✴

Zahrajte sa na básnikov

2.
3.

✷

✴

Zdravé mliečko

ZME S I A Č I KM
HV I EZD I ČKA
L I RAKETAEČ
N E K OM É T A J C
ESP L ANÉTA T
Y K O Z MO N A U T

S E P T E M B E R

5.

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

✷

✴

P P O D K B B M H S K
O
H
Á
R K A E A K N Y E A K

✷

Pokazený lampášik

Kúpil som jej lampáš nový,
dobrý nápad mám,
????????? jej poštou pošlem
ten lampášik sám.

✷

Nestačí jej, že je hviezda
na oblohe len,
chce si splniť svoj hudobný
veľký ???????? ???.

Milí kamaráti, prečiarknite
slová, ktoré súvisia s hviezdnou oblohou. Z písmen, ktoré vo vyškrtávačke zostali,
poskladajte chýbajúce slová
z básničky ZDRAVÉ MLIEČKO.

Vrabčekova mesiacovka

Pokazil sa hviezde lampáš,
nesvieti jej veru,
na oblohe majú teraz
jednu tmavú dieru.

✷

✷

Cvičí hviezda na husličky,
každučkú noc asi,
pritom spieva, precvičuje
skoro všetky hlasy.

Vrabčekova vyškrtávačka

J

✷

✷

Hviezdna hviezda✷

✷

✴
✴

✴

✴

KONÍK, POHÁR, STENA, PAVÚK, HUSLE, OPICA,
MLYNY, DVERE, BANÁN, KOZĽA, BUDÍK

✷

✷

1

Neznáme tie tančeky
pre neho vraj boli,
nechcel chodiť, nešťastník,
do ???????? školy.

2

Milé deti, vpíšte slová z obdĺžnika na správne miesto do
tabuľky. Riaďte sa pritom prvými a začiatočnými písmenami slov. Vo vyznačenom stĺpci si prečítajte koniec
básničky HVIEZDNA HVIEZDA.

© Vrabček

2

Ťažké tance

1

3

✴

Vrabčekova vpisovačka

VRABČEKOVE HVIEZDIČKOVÉ LÚŠTENINKY

✴

✴

✴

✴

✴
✴
✴

Eniki beniki, kliki bé,
poskakujú hviezdy ____________________ .
Skok a skok a hopi, hopi,
na oblohe robia _______________________ . Vrabčekove pomôcky: stopy, kotrmelce, dve, izbičky.
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Vrabčekove hádanky z vesmíru
Veľká je to parádnica,
od pýchy jej horia líca.
Preletí a chvostom máva,
vie, že na ňu čaká sláva.

??

Čo je to?

Krásna je to planéta,
do modrej je odetá.
Miliónom malých detí
slnko na nej stále svieti.

?

?

?

Čo je to?

?

Milí kamaráti,
uhádnite
vesmírne hádanky
a napíšte ich
riešenia
na pripravené
riadky.

Obrázky
vyfarbite

Raz je guľa, raz je rožtek,
nemá oči, nemá noštek.
Neprezradím ani vám,
kto je tento čudný pán.

Vrabčekove klebietky, alebo o čom vrabce čvirikajú

✶

Klebietky z vesmíru

✶

Mliečna cesta
Hviezdy sa zoskupujú do veľkých skupín, ktoré sa nazývajú galaxie. Vo vesmíre sú milióny galaxií. Mliečna cesta
je pomerne veľká galaxia, ktorú tvorí 200 - 400 miliárd
hviezd. Jej súčasťou je aj celá Slnečná sústava, teda aj
naša Zem. Zo Zeme sa Mliečna cesta javí ako jasný pás
hviezd tiahnúci sa nočnou oblohou, akoby niekto na
oblohe rozlial mlieko.

Naše Slniečko

Čo je to?

Posiela nám teplé lúče
celé leto do náruče.
Lenivé je v zime trošku,
studenú mám preto nôžku.

Milióny sú ich tam,
ja však jednu svoju mám.
Maličká je, maličká,
žmurká na mňa z nebíčka.

Čo je to?

Čo je to?

Vrabčekovo hviezdne SUDOKU
Milé deti, Vrabčekovo SUDOKU má 4 riadky a 4 stĺpce a je rozdelené na 4 boxy. Vystrihnite štvorčeky s obrázkami a vlepte ich na chýbajúce miesta v SUDOKU tak, aby každý riadok, každý stĺpec
a každý box obsahoval každý zo štyroch obrázkov. Nakoniec obrázky vyfarbite.

✄

Janka Kuzmová,
ZŠ s MŠ Zemianske Sady

Padá hviezda

Naša Zem je guľatá
V dávnej minulosti mali ľudia rôzne predstavy o tvare
našej Zeme. Najčastejšie sa domnievali, že Zem má
tvar dosky, ktorá pláva vo svetovom mori podobne ako
loď. V niektorých predstavách Zem drží na ramenách
obor Atlas, podľa iných je Zem rovina obkolesená horami, nad ktorými leží nebeská klenba. Dnes už nikto
nepochybuje o tom, že Zem je guľatá. Zakrivenie zemského povrchu možno pozorovať pri pohľade z lietadla
a ešte lepšie na snímkach z vesmírnych družíc.

❆

Ilustrovala Monika Drocárová

Slnečnú sústavu tvorí Slnko so svojou rodinou
planét, ktoré neustále okolo neho obiehajú.
Najbližšie k Slnku sú štyri menšie planéty Merkúr, Venuša, Zem a Mars. Vo väčších vzdialenostiach sú planéty Jupiter, Saturn, Urán a Neptún.
Okrem planét a ich mesiacov do Slnečnej sústavy patria milióny malých
skál - asteroidov a rôzne
iné telesá - meteoroidy,
kométy a iné útvary.

Slnko je taká istá hviezda ako každá iná. Slnko nie je
pevné teleso ako Zem, ale podobne ako iné hviezdy
na oblohe, je to obrovská guľa žiariaceho plynu. Bez
Slnka by na Zemi neexistoval život. Jeho teplo a svetlo
potrebujú pre život rastliny, živočíchy aj ľudia.

© Vrabček

✄

Veľká rodina

Poskladaj si obrázok ❆

Katka Kundrátová,
MŠ Hanušovce nad Topľou

Laurinka Virbová,
MŠ Kukučínova, Vranov nad Topľou

Ľudia oddávna verili, že
im padajúca hviezda
splní želanie. Svetelné
úkazy na oblohe, ktoré
nazývame padajúce
hviezdy však nie sú
skutočnými hviezdami. Sú to zrnká prachu, ktoré prenikli
z kozmu do atmosféry našej Zeme. A či
vám splnia želanie?
Ktovie. Vyskúšajte.

Milí kamaráti, rozstrihajte obrázok podľa vyznačených
čiar, správne ho poskladajte a prilepte na farebný papier.

✄
V
Y
S
T
R
I
H
O
V
A
Č
K
A
Ilustrovala Mgr. Katarína Kudlová

Lišiak Riško, zajko Jojko a maska
Ponáhľaj sa, Jojko. Karneval
začína o chvíľu, prídeme neskoro.

♥

Fíha, ty máš
krásnu masku.

Vrabčekov obrázok pre radosť
Milé deti, vystrihnite štvorčeky a vlepte ich na správne miesto v obrázku.

♥

Búdka pre zajačika
Zajačika trápi hlad,
mrkvičku by zjedol rád.
Ale v zime, žiadne šťastie,
mrkvička mu nevyrastie.

Nestačí mu chleba hrudka,
nepomôže vtáčia búdka.
Tak ma čaká veľká práca,
spravím búdku pre zajaca.

Peknú, z dreva, dám mu hneď,
kus mrkvičky na obed.
No a potom každý deň,
dobrotu mu prinesiem.

Hneď to bude.
Aj mne sa páči.
Ešte k nej patrí parádna
čiapka so zvončekmi.

Moja maska
je celkom obyčajná.

Aha, čiapka.
Schovám ju.

Už som hotový.
Ešte čiapku.
Riško, nevidel si ju?

?
Ilustrovala:
Milí kamaráti, ako by mal príbeh pokračovať? Vyberte si jednu z troch možností:
Lenka Cisárová
❶ Riško povie, že o čiapke nič nevie a odíde sám na karneval.
❷ Riško sa zahanbí, vyberie čiapku zo skrine a spolu pôjdu na karneval.
❸ Riško bude hľadať čiapku spolu s Jojkom a na karneval prídu neskoro.
20 Odpoveď napíšte alebo nakreslite, pripíšte heslo RIŠKO A JOJKO, vaše meno, adresu a vek a pošlite
do redakcie Vrabček do 5. marca. Riško a Jojko pošlú za dobrú radu dvom z vás peknú hračku.

SÚŤAŽ

✄

Ilustrovala
akad. mal. Marta Potfajová

TAJOMSTVO

VESMÍRU
KUPÓN
✄

♥♥♥

Dinko a ďalekohľad

Som Dinko, malý dinosaurus, ktorý sa nevedno ako a nevedno
prečo, ocitol v tomto svete. Túlam sa so svojou kamarátkou myškou Hryzkou a spoznávam svet a jeho tajomstvá. Pred chladom
sme sa ukryli v múzeu, kde stráži malá, trošku nervózna lasička
Basička. Viete, koľko je tam zaujímavých vecí?

Vykračovali sme s myškou Hryzkou a lasičkou
Basičkou po chodbách múzea, keď som v jednej vitríne zbadal malú flautu.
- Jéj, lasička Basička, prosím
ťa, ukáž mi tú flautičku , - prosil
som lasičku Basičku.
- Myslíš toto? - spýtala sa lasička Basička a na moje veľké
prekvapenie vybrala flautu z vitrínky.
Potom s úsmevom povedala: - Nuž,
môj milý, toto nie je flauta, ale kópia
ďalekohľadu Galilea Galilei. Taliansky učenec
Galileo Galilei ako prvý na svete pozoroval oblohu
cez ďalekohľad. To mu umožnilo pohľad na tisíce
hviezd, ktoré dovtedy ľudia vôbec nevideli. Malo
to obrovský význam pre ďalší vývoj astronómie.
- Astro čo ? - prerušil som lasičku Basičku a rýchlo som listoval v myšacom minislovníčku mojej
kamarátky myšky Hryzky.
- Astronómie, - zopakovala lasička Basička a nervózne sa pomrvila.
- A, a, - hľadal som rýchlo v slovníčku. - Á, už to
mám. Astrológia je učenie o vplyve postavenia
hviezd na ľudský osud, - povedal som víťazoslávne.
- Dinko, astrológia je niečo iné ako astronómia.
Čítaj ďalej, - upozornila ma myška Hryzka.
Mala pravdu.
- Astronómia je veda skúmajúca hviezdy, vesmír, - prečítal
som. Vôbec som tomu nerozumel.
- Aký je v tom rozdiel? - spýtal som sa
bezradne.
- Veľký, - povedala

♥♥♥

Tinka Pražienková, ZŠ Stará Turá

lasička Basička. - Astrológovia veria, že vesmírne telesá ovplyvňujú osudy ľudí a budúcnosť.
Predpovedajú udalosti podľa polohy planét.
Dokonca mnohí panovníci využívali astrológiu pri
dôležitých politických rozhodnutiach. Astrológovia
sa tešili veľkej priazni a úcte. Mnoho ľudí verí
astrológii ešte aj dnes.
- A astronómia? - zaujímal som sa ďalej.
- Astronómia sa zaoberá skúmaním všetkého,
čo je mimo zemskej atmosféry - nespočetných
miliárd hviezd, planét, komét, galaxií a všetkého
ostatného vo vesmíre. Všetko skúma prísne vedecky a neustále zhromažďuje nové a nové poznatky
o vesmíre.
- Naozaj neviem, čo
sa s týmto dá pozorovať, - zamával som
ďalekohľadom pripomínajúcim flautu.
- Ale, Dinko, dnešná
Kajka Manicová,
astronómia využíva
ŠKD
pri
SZŠ Dneperská, Košice
pri pozorovaní moderné ďalekohľady a zariadenia. Medzi najdokonalejšie prístroje na výskum a pozorovanie vesmíru
patria kozmické ďalekohľady. Slúžia ako okná do
ďalekého vesmíru.
Priložil som si ďalekohľad k oku a pozrel som
von oknom. A vtedy som sa rozhodol. Budem
Dinoúloha: Milé deti, na- astronóm. Možno
kreslite vzdialenú planétu sa mi podarí obdinosaurov. Na zadnú stranu javiť planétu dinoprilepte kupón z tejto strany, saurov, odletím na
pripíšte meno, adresu a vek ňu a už nikdy viac
a pošlite do redakcie časo- nebudem jediný
pisu Vrabček do 5. marca.
Jednému z vás pošlem pek- dinosaurus, ako
na tejto Zemi.
nú hračku.

Dinoskaza
z vesmíru?
Pred 65 miliónmi rokov dinosaury
náhle zmizli zo Zeme. Prečo sa tak
stalo, zostáva naďalej záhadou. Vedci
predložili niekoľko teórií, ktoré sa snažia vysvetliť ich náhle vyhynutie. Jedna
z teórií hovorí o náhlom zániku dinosaurov po zrážke Zeme s mohutným
meteoritom. Obrovské oblaky prachu
po dopade meteoritu mohli zahaliť
Slnko na celé mesiace. V dôsledku
nedostatku svetla vyhynuli najprv rastliny, potom bylinožravé a nakoniec aj
mäsožravé dinosaury.

Dinosen
Hľadím v noci na oblohu,
hľadím celkom sám,
jednu túžbu preveľkú už
veľmi dlho mám.

Objaviť chcem planétu len,
zbláznil som sa vraj,
na ktorej je stále ešte
♥
dinosaurí raj.

Dinobábätká

Leonár Mikulič

Dinozoznamka
Som MAIASAURA, čo v preklade znamená dobrá dinosauria matka. Takéto meno som dostala vďaka početným nálezom hniezd
s vajíčkami mojich mláďat skamenených v bahne. Vždy som sa
o svoje vajíčka a mláďatá vzorne starala. Kládla som ich do hniezd
vyhĺbených v zemi. Bolo ich dosť veľa, niekedy až dvadsať. Moje
mláďatá boli najprv maličké, nie väčšie ako ľudská stopa. Ale veľmi rýchlo rástli. V mojom hniezde zostávali niekoľko mesiacov.
Najprv boli úplne bezmocné a potrebovali sústavnú opateru. Ako
rástli a mocneli, postupne som ich vyvádzala z hniezda, aby sa
naučili hľadať potravu.

Dinosaurie bábätká sa liahli
z vajec a najprv boli neuveriteľne
maličké. Rástli však veľmi rýchlo
a čoskoro boli schopné sa o seba postarať. Niektoré dinosaury
nakládli vajíčka a viac sa o ne nestarali, väčšina však bola pravdepodobne vzornými rodičmi. Matky
starostlivo chránili vajcia, prikrývali
ich rastlinami a pieskom, aby boli
v teple a neustále na ne dozerali.
Vyliahnutým mláďatám nosili potravu, kým nepodrástli. Niektoré
dinosaurie deti zostávali pri matke,
až pokým úplne nedospeli.

SÚŤAŽ

Dinogaléria

Jakubko Hronovský,
ZŠ s MŠ Čaka

Radko German, ZŠ Richvald

♥♥♥

Dinovinky

Dušanka Koštialová, ZŠ Skalica

♥♥♥

Ivanka Palenčíková, Čaklov

Ilustrovala Oxana Monul-Kotlárová
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Spolu je nám najlepšie, alebo

SÚŤAŽÍ CELÁ RODINA

Lúštime s oteckom

Výlet za hviezdami Mamička pozrela na oblohu a rozhodla: - Pôjdeme na výlet za hviezdami. Do
hôr, tam je to k nim najbližšie. Observatóriá, teda stanice na pozorovanie astronomických úkazov, sa
často budujú vo vysokej nadmorskej výške. Na Slovensku Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied
prevádzkuje tri observatóriá nachádzajúce sa vo Vysokých Tatrách - na Skalnatom plese, na Lomnickom
štíte a v Starej Lesnej. Ich pracovníci vás radi privítajú vtedy, keď majú ??? ????????? ?????
Milí kamaráti, napíšte, ktorý deň je najvhodnejší na návštevu observatória. Správnu odpoveď sa dozviete,
keď vpíšete písmenká do správnych okienok.
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KUPÓN

6.

Otecko

10.

7.

9.

5.

1.

12.
11.

8.

2.

5.

12.
3.
Ilustrovala Marianna Radochová-Tóthová

9.

Hádame s babičkou

❀
Počíta si bodky rada,

Milé deti, napíšte alebo nakreslite, o kom dedko rozprával.

Slávko Bereš, MŠ Sačurov

VÝHERCOVIA
DECEMBROVÝCH SÚŤAŽÍ
SÚŤAŽÍ CELÁ RODINA
Betka Grigliaková, Bystrička
Adriánko Ogurek, Rabča
Danko a Adelka Kútni,
Močenok
Matúško Belinský,
Spišské Podhradie

Simonka Kršková,
MŠ Pruské
ŠKOLA OLA
Dominik Lajčin, Breznica
ŠTVORČEKY
Miňo Kucbeľ, Kriváň
AX MINIKVÍZ
Mirko Melicher,
Nová Dubnica

8.

Klebetíme s dedkom

??
Mária Gnidiaková,
MŠ Veterná,
Námestovo

6.

10.

PAPINKOVINY
Max Grexa,
Brezová pod Bradlom
ALEX A XÉNIA
Radko Ťapaj, Vitanová
Klárka Vaňková, Gbely
Dominik Pallo, Trstená

6

Dedko

Nebaví ho tu pred búdou
strážiť v noci dom,
najradšej by v suchu, v teple
podriemkaval v ňom.

11.

mamičku vždy v tráve hľadá.
Zaspievam jej pieseň krátku,
zamáva mi na pamiatku.
Hoc je celkom maličká,
uletí do nebíčka.
Uhádnete v tejto chvíli,
ktože to je, moji milí?

24

1.

7.

Uhádnete?

TAJOMSTVO HRAČKY
Sabínka Danišová, Trnava

6

Mamička

4.

✿

RIŠKO A JOJKO
Silvinka Magušinová,
Liptovská Osada
Nikolka Juríková, Levice

KUPÓN

2.

1.

Milí kamaráti, napíšte alebo nakreslite správnu odpoveď na babičkinu
hádanku. Vyberte si ju z troch zvieratiek na obrázkoch.

❀

✿ ✿
✿

2. 3.

Vyje Bodrík na mesiačik,
celú noc len vyje,
že sa mu už namojveru
veľmi ťažko žije.

3.

✴

✿

4.

Jana Belašičová

R

V

Observatóriá
vo Vysokých Tatrách:
1. Lomnický štít
2. Skalnaté Pleso
3. Stará Lesná

✿

KUPÓN

Mesiačik má dobré srdce,
priateľa si váži,
a tak náš dom odvtedy už
iba ?????? ??????.
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Milé deti, napíšte nám chýbajúce slová z básničky
DOBRÝ PRIATEĽ. Sú ukryté v tajničke.

Dobrý priateľ

Cestujeme s mamičkou

6

Babička
6

Ako súťažiť s Vrabčekom? Vyriešte nasledujúce úlohy, prilepte kupóny
zo strany 25, pripíšte meno, adresu a vek a pošlite do redakcie Vrabček
do 5. marca. Z každej súťaže vyžrebujeme jedného výhercu,
ktorému pošleme hračku.

KUPÓN

Jedného dňa vybral dedko zo skrine svoj album s nekvalitnými fotografiami a povedal:
- Mám jedného kamaráta. Nevie pochopiť, prečo ho ľudia nemajú radi. Dokonca aj v rozprávkach pre deti má vždy zápornú úlohu. Kedysi to bola najrozšírenejšia šelma na svete, dnes
žije väčšinou v odľahlých oblastiach. On a jeho kamaráti sa združujú do svoriek a všetko robia
spoločne. Napádajú voľne žijúcu zver, ale v čase núdze aj domáce zvieratá. Keď ich prikvačí
hlad, živia sa aj zdochlinami alebo korienkami rastlín. Raz som videl,
ako z celej sily vyl na Mesiac. Spýtal som sa ho, čo mu ten Mesiac
spravil, keď sa naňho tak hnevá. Zasmial sa a vysvetlil mi, že vytím
sa on a jeho kamaráti dorozumievajú. Ohlasujú ním odchod na večerný lov, zvolávajú sa v prípade nebezpečenstva, ale aj oznamujú
cudzím svorkám prítomnosť na svojom území. Už mláďatá zdvíhajú
svoje hlávky k oblohe a vydávajú slabé zvuky. Ich skuvíňanie síce
spočiatku za veľa nestojí, ale nevadí, časom sa to naučia.
Vieš, o kom hovorím?

25
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✴
✴
Patrik Líška,
ZŠ s MŠ Brodno

✴

✴

✴

Lenka Zieglerová, ZŠ Záhorácka,
Malacky

✴

Samko Mésároš,
ŠKD Veľká Mača

✴

Rebecca Bažíková,
ZŠ Dilonga, Trstená

Karolínka Gavroňová,
ŠKD pri ZŠ Komenského, Smižany

Dominik Mlátko,
ZŠ Čereňany

✴

Paťko Tamáš, ŠZŠ Revúca

Lilianka Hangalová,
MŠ Novoveská Huta

✴

✴

Miška Cubinková,
ZŠ s MŠ Oravská Polhora

✴

✴

✴

Kristínka Szallárová,
ZŠ Čičarovce

✴

✴

Matúško Morgoš, 4 r.,
MŠ Hliny, Žilina

✴
Sonička Predná,
ZŠ Krakovany

Stanko Janita,
MŠ Semerovo

✴
✴ ✴

Janko Friebert, 4. B,
ZŠ Borodáčova, Bratislava

Broňka Veselovská, ŠKD
Liptovská Lúžna

✴

Peťko Ondrušek,
ZŠ Dolinský potok,
Kysucké Nové Mesto

✴
Martinka Psotová,
ZŠ Gaštanová, Žilina

✴

✴

✴
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✴

Objednajte si Vrabčeka
Časopis Vrabček si môžete objednať od ľubovoľného čísla na adrese redakcie alebo telefonicky
na číslach 02/ 4341 4664, 02/ 4341 4665 alebo bezplatne z pevnej linky na čísle 0800 14 19 11.
Objednávky prijíma aj Slovenská pošta, a. s. a Ares, s. r. o.

Tánička Hrabovská,
ZŠ Kanianka

✴

✴

Filipko Krajčí,
ŠKD pri ZŠ s MŠ
Liptovská Teplá

✴ ✴✴

Sofinka Ištvanová,
ZŠ s MŠ Skačany

✴

Daniel Ján Magnússon,
ZŠ Pankúchova, Bratislava

✴

✴

Marianka Vargová,
ZŠ Heľpa

✴

✴
✴

✴

Monika Farkašová,
ZŠ s MŠ Selice

✴

✴

✴

Ivan Mikuláš, 1.B,
ZŠ s MŠ Bracovce

✴

✴

✴

Tomáško Hrnčiar,
ZŠ s MŠ Brehy

✴ ✴✴

✴
Marek Čerešňák,
ŠK pri ZŠ
Moravany nad Váhom

Nikolka Prípadová,
ZŠ s MŠ Jarok

✴

✴

✴
Adamko Hanus,
ZŠ Lukáčovce

II. odd. ŠKD pri ZŠ Lúčna,
Vranov nad Topľou

Jurko Molčan, ZŠ Rejdová

✴

Annamária Valkóová,
ZŠ Veľké Úľany

Andrejka Petrejová, Ostratice

✴ ✴

✴

✴

✴

✴

Mário Vydra, ZŠ Rudina

Ďoďko Himaľ,
MŠ Lastovce

Kristínka Takácsová, ŠMŠ - B pri ZŠI
pre žiakov s NKS, Brezolupy

Marek Valo,
ZŠ Pionierska, Čachtice

✴

✴

✴

Dianka Osipčáková, 1.A,
ZŠ s MŠ Bracovce

✴

✴ ✴✴

✴

✴

Miška Zavoďančíková,
Novoť

✴✴

✴

Vážené pani učiteľky, milé dievčatká a chlapci,
ďakujem za všetky krásne obrázky, ktoré ste mi poslali do výtvarnej súťaže
s témou MÔJ VESMÍR. Všetky Vaše práce sú veľmi pekné, farebné a zaujímavé.
Často pozerám na hviezdnu oblohu. Rád by som nejakú hviezdičku navštívil. Spýtal
by som sa jej, či existuje v tom obrovskom vesmíre planéta krajšia ako naša Zem.
V januári sa v Paríži konalo slávnostné otvorenie Medzinárodného roka astronómie. V tomto roku astronómovia na celom svete pripravia veľa podujatí, na ktorých
sa budeme môcť dozvedieť zaujímavosti o ďalekom svete hviezd, planét a galaxií.
Prajem Vám, milí kamaráti, veľa krásnych stretnutí s vesmírom a ešte raz veľmi pekne ďakujem za všetky obrázky. Vďaka nim sa kúsok vesmíru presťahoval do našej
redakcie.
Srdečne blahoželám výhercom výtvarnej súťaže. Žreb rozhodol, že balíček s odmenou pošleme do ZŠ Rudina.
Teším sa na ďalšie Vaše krásne obrázky.
Váš kamarát Vrabček

✴

✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴✴✴✴✴ ✴✴ ✴✴✴✴

✴

✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴✴✴ ✴
✴
✴
✴ ✴✴ ✴
✴✴

✴

Vyhodnotenie novembrovej výtvarnej súťaže
YY
YY
pre kolektívy ZŠ a MŠ

Y

Y

Farebná pokladnička

Milé dievčatká a chlapci, Slovensko má novú menu a tým aj nové krásne mince. Je čas
začať s ich sporením. Vaše peniažky vám veľmi zodpovedne postráži zajo Jajo.
Vystrihnite všetky časti vystrihovačky. Jej najväčšiu časť poprehýbajte podľa prerušovaných čiar. Kým pokladničku zlepíte, na spodnú a vrchnú stranu prilepte labky a vystrihnite
otvor na vkladanie peniažkov. Potom pokladničku zlepte a prilepte na ňu hlavičku zaja
Jaja. Keď chcete, aby bola pokladnička pevnejšia, môžete ju ešte pred strihaním podlepiť
farebným papierom alebo výkresom.

Moja pokladnička

❀

❀

Zajo Jajo ušatý
začal šetriť na šaty.
Zbiera mince pomaličky
do farebnej pokladničky.

❀

❀

✄

VYSTRIHO VAČKA

❀

❀

❀
❀

❀

Vystrihovačku pripravila
akademická maliarka
Marta Potfajová

❀
❀

