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 MAREC – mesiac knihy                     
 

O tom, že marec je mesiacom kníh ste iste už počuli.  

Ale viete, prečo sa knihy spájajú práve s týmto 

mesiacom?  

Hovorí vám niečo meno Matej Hrebenda ?  
 

Marec sa ako mesiac knihy oslavuje už dlhé desiatky rokov. Konkrétne to je už od roku 1955, kedy 

ho v bývalom Československu vyhlásili na počesť Mateja Hrebendu Hačavského. Cieľ bol naozaj 

jednoduchý – chceli tak podporiť záujem o knihy.  

V tento mesiac sa narodil i zomrel. Bol to šíriteľ slovenskej a českej knihy a aj keď bol slepý, jeho 

hendikep mu nijako nebránil v jeho vášni – zbieraní kníh.  

Či už patríte k verným „knihomoľom“ alebo ste príležitostný marcový čitateľ, nezabudnite, že knihy 

treba čítať s láskou! 
 

A preto sme pre Vás pripravili čitateľskú súťaž 
 

Zahrajte sa na detektíva 
 

Vypátrajte so Sherlockom, najlepším detektívom všetkých čias,  neznámeho zlodeja, ktorý ukradol 

obľúbenú knihu nášmu knižnému hrdinovi. Knižný hrdina si však pamätá  iba kúsky svojho 

obľúbeného príbehu. Prečítajte si rozhovor, v ktorom nájdete opis stratenej knižky a vypátrajte 

hľadanú knihu skôr ako p. Sherlock Holmes. 
/ inšpirované súťažou : https://www.martinus.sk/kniznadetektivka  / 

   

Ako sa má ovečka ? 

Dobre, ale nestretli sme sa kvôli nej p. Sherlock.  

Samozrejme, povedzte mi o knihe, ktorú vám 

ukradli. Prečo je pre vás taká dôležitá ? 

Je pre moju priateľku ružu. Chcem jej prečítať o malom 

dievčatku, ktoré putuje po bytoch v paneláku, tak ako ja 

putujem po planétach , spoznáva susedov a pýta sa ich 

na svoju mamu, ktorej sa stratila. 

Tuším, že samotný autor v rozprávke vystupuje ako 

spisovateľ, ktorý žije tiež na nejakej planéte alebo na 

Planétovej ulici ? 

                                               Už si presne nepamätám. 

 
 

Ak poznáte názov knihy, neváhajte a pošlite ho na :  ecvirikova.asc@gmail.com 
 

Odpovede čakám od 20. marca - Medzinárodný deň šťastia  

do  2.apríla - Medzinárodný deň detskej knihy    . 

 
Ak radi počúvate rozprávky, kliknite na odkaz : https://www.veselerozpravky.sk/maly-princ-audio/ 

https://www.martinus.sk/kniznadetektivka
mailto:ecvirikova.asc@gmail.com
https://www.veselerozpravky.sk/maly-princ-audio/


Prečo je práve marec ten najlepší mesiac ? 
  

Oslava jarnej rovnodennosti a viac slnečného svetla 
  

Dlhá temná zima sa 20. marca končí. Jarná rovnodennosť prináša dlhšie dni ako noci 

a začína byť teplejšie. Je príjemné sa prebúdzať do slnečného dňa. 

 

Spustí sa letný čas 
 

Nemusíte hneď nadávať. Stále sú niektorí ľudia, ktorí majú radi, keď je vďaka letnému 

času ešte o 20.30 hod. vonku vidno. 
 
 
 
 

Významné dni 

 

Svetový deň Downovho syndrómu 

 
21. marec 2021 

 

Zapoj sa do Ponožkovej výzvy  
Každý rok v marci prebieha Ponožková výzva, prostredníctvom ktorej pomáhame šíriť 

povedomie o ľuďoch s Downovým syndrómom.  

Ich prijatie spoločnosťou, šanca na bežné vzdelanie či príležitosť na prácu ešte stále 
nie je samozrejmosťou. 

 Práve vďaka informovanosti a pozitívnemu príkladu z osobnej skúsenosti sa môžeme 

aj my stať šíriteľmi porozumenia a rešpektu k rozdielnosti.  

 

Ako sa môžete zapojiť ? 

Obuj si dve odlišné ponožky, odfoť sa a zazdieľaj fotku na svojich sociálnych sieťach 

s hashtagom # PonozkovaVyzva # Connect # WDSD21 . 

http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-3-21/


22. MAREC 
 

SVETOVÝ DEŇ VODY 
 

Témou svetového dňa vody 2021, ktorý si na celom 

svete pripomínajú 22. marca nielen významné 

organizácie a inštitúcie, ale aj obyvatelia všetkých krajín 

na svete, je: 

 

Čo pre teba znamená voda? 

Nakreslite obrázok v rámci tohtoročnej témy Svetového 

dňa vody: 

 Aký význam má voda pre život žiakov – doma, 

v prírode, v škole a podobne. 

 

Obrázok odfoťte, pošlite na : ecvirikova.asc@gmail.com  . Najkrajšie uverejníme . 

 

28. marec  

 

Deň učiteľov sa oslavuje v deň narodenia pedagóga Jána Ámosa 

Komenského, učiteľa národov. 

Sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov. 
 

Pošlite pozdrav, poďakovanie svojej pani učiteľke, pánovi učiteľovi : 

ecvirikova.asc@gmail.com 

mailto:ecvirikova.asc@gmail.com


Môj zvierací 
miláčik 

 

Britská mačka 
šťastie v striebornom kožuchu 

 

Elegantná aristokratka,  

ktorá premení Váš príbytok 

 na domov. 
 

     Britská krátkosrstá mačka sa začala chovať po roku 1900 v Anglicku.  

Vyšľachtili ich z perzských a domácich mačiek s mohutnou stavbou tela a zo začiatku ich chovali 

výhradne v módnej modrej farbe. 

      Dokážu sa sami zahrať a niekedy prespia celé hodiny. O britských mačkách sa traduje, že sú to 

mačky s pokojnou a vyrovnanou povahou, nie sú vôbec hlučné.  

     Dokážu sa zabaviť aj samé a čakanie na príchod ľudských členov rodiny si krátia spánkom. 

Svojim ľuďom sú verné a oddané, má pochopenie pre ich slabosti a toleruje ich s veľkou dávkou 

trpezlivosti.  

     Ich srsť je krátka, s hustou podsadou, silná a pružná, k telu neprilieha hladko, ale mierne odstáva. 

Britské mačky sa dnes vyskytujú vo veľmi bohatej škále farebných variet. Najobľúbenejšou je 

klasická modrá farba. V súčasnosti uznáva FIFe až 229 farebných variet tohto plemena. 

     Starostlivosť o ňu ľahko zvládnu aj začiatočníci, či deti v školskom veku.  

Srsť britskej mačky postačuje raz týždenne vyčesať štetinovou kefou, prípadne v čase pĺznutia 

gumenou rukavicou. Britskú mačku, pokiaľ nie je vyslovene znečistená, vôbec nekúpeme. 

 

Tajomstvo mačacej labky 

    
     Stavíme sa s vami, že neuhádnete, akú najväčšiu unikátnosť si 

so sebou nesie mačacia chôdza. Hovoríte, že nepočuteľnosť ich 

krokov? Áno, tiež by sa to dalo uznať. Naozajstným tajomstvom ale 

je, že mačky chodia celý život po špičkách. 

Chôdza a beh po prstoch im umožňuje predlžovať krok, zvyšovať 

rýchlosť a stišovať krok. 

Predné labky dominujú 
My, ľudia máme dominantné viac ruky než nohy. Mačky zase predné nohy. Ak sa mačka venuje 

náročnejším úkonom, využíva na ich splnenie vždy predný pár labiek.  

Najdominantnejšou labkou u kocúrov je pravá predná, u mačacích dám zase ľavá zadná. 

Ďalšie informácie na : https://www.vaschovatel.sk/blog/372-tajomstvo-macacej-labky-ake-funkcie-
macacia-labka-zastane.html 

 

Napíšte mi o vašom zvieracom miláčikovi, pošlite jeho fotku. Poteší i veselá príhoda  . 
ecvirikova.asc@gmail.com 

 

https://www.vaschovatel.sk/blog/372-tajomstvo-macacej-labky-ake-funkcie-macacia-labka-zastane.html
https://www.vaschovatel.sk/blog/372-tajomstvo-macacej-labky-ake-funkcie-macacia-labka-zastane.html
mailto:ecvirikova.asc@gmail.com


Naše školské práce 
 

Vymyslite rozprávkový príbeh o obojakých spoluhláskach. Použite synonymá, antonymá, pohrajte sa 

s vybranými slovami. 

 

 

Katkine myšlienky 
 

Kde bolo, tam bolo, v ďalekom či blízkom kráľovstve, bývali obojaké spoluhlásky. 

Bývali oni na polici v knižnici. 

Deti tam radi chodievali, aby sa s nimi stretávali. 

Čítali knihy malé, veľké, farebné i čiernobiele. 

S písmenkami sa stretávali, radi pri nich zaspávali. 

V  jeden večer malá Katka pri čítaní rozprávky zaspala. 

O písmenkách sa jej sníva a zo sna si rozpráva : ,, B,M,P,R,S,V,Z. “ 

Napokon ju premôžu. 

B je ako bylina, M je ako mydlo. Na pomoc im prišlo P, ktoré sa pýta ? 

Na to mlčí mĺkve R ako ryba. 

Sýkorka so sysľom kričia, revú na malé  v, že vydra si musí zvykať a nemôže byť už jazyčnica. 

 

Keď sa Katka zobudí, písmenká už nevidí. Hoci malé i tak milé. 

Malá, veľká čitateľka rada číta rozprávky. 

Do knižnice ona chodí, i kamošky so sebou vodí. 

Bol to písmenkový sen. 

Zazvonil  zvoniec a sníčka bol koniec. 

                                                                                                              

                                                                                                                        Hanka Sendreiová, 6.a 

 

                                                                                                                 
 

 

Spokojné S 
 

     Bola raz jedna spoluhláska S, no nie hocijaká, bola obojaká. 

     Rozhodla sa zmeniť bydlisko a kúpiť celkom nový, nepoužívaný byt v Bytči alebo v Myjave, kde 

bývali jej kamaráti M a R. Celkom rýdzo, čisto bola rozhodnutá, nechcela už dom plný myší-

hlodavcov, ani falošných priateľov-nepriateľov ako bolo P s nadutými pyskami a Z s vyplazeným 

jazykom. 

      Po dlhom pátraní a hľadaní taký byt našla. Spoluhláska bola usmiata, vyzubená, mala radosť 

a tešila sa. Spoznala nových kamarátov z Bystrice, vysoké V a bylinkové B. 

     Aj keď bolo daždivo-sychravo, už nie smutná, ale veselá spoluhláska S uvarila pre kamarátov zo 

zdravej ryže výborné rizoto s rýdzikmi a syrom. 

     Tak ako si spokojná spoluhláska myslela, v novom obydlí už nebola nešťastná, ale šťastná celý 

život.  

 

                                                                     

                                                                    Samuel Macek, 6.b 

 


