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T E S T O V A N I E   9

Chris: Pred testovaním so sa bál, ale keď som
už bol v triede a videl úlohy, upokojil som sa,
lebo úlohy boli jednoduché.
Teraz som spokojný, lebo viem, že som testy zvládol vynikajúco.

Adam: Posledný deň pred testovaním na šiestej vyučovacej hodine som dostal
taký strach, že som ani večer nevedel zaspať. Bojím sa výsledkov, lebo som
spravil veľa hlúpych chýb.

Sarah: Deň pred testovaním bolo ešte všetko v poriadku, možno mi tak trošku
zvieralo žalúdok, no nič viac. V deň testovania, hneď ráno, som začala
pociťovať skutočný strach z toho všetkého. Žalúdok mi zvieralo čoraz viac
a zalieval ma studený pot. Čím bolo bližšie k rozdaniu testov, tým moje pocity
boli silnejšie. Po oboznámení sa s úlohami, napätie upadlo. Strach vystriedal
pokoj a sústredenosť na úlohy.

Adrianko: Pred testovaním som mal zmiešané pocity, pretože som sa bál, ako
napíšem matiku. Slovenčiny som sa ani tak nebál. V stredu, v deň s veľkým D
som prišiel do triedy a tam bola skvelá atmosféra, všetci sa smiali a potom aj
mne bolo fajn. Z testovania mám dobrý pocit.

Kiko: Pred testovaním som bol pokojný. Vedel som, že čo som sa za deväť
rokov nenaučil, za jeden deň by som to nestihol dobehnúť. Ráno som prišiel do
školy, so svojou prácou som spokojný, no aj trochu sklamaný, pretože ak by
som si bol skontroloval test zo slovenčiny, mohol som mať omnoho lepšiu
úspešnosť.

Bibka: Pred testovaním mi každý hovoril, že sa nemám  báť. Som veľká
trémistka, ale v deň testovania som sa cítila pokojná. Nemala som strach ako
inokedy, nejako som cítila, že to bude dobré. Keď nám rozdali testy, nadýchla
som sa a zhlboka vydýchla a začala som sústredene pracovať. Po skončení som
sa cítila, akoby mi odpadol kameň od srdca.

Juliana: Týždeň pred testovaním som mala nervy. Hovorila som si, že nejde
o život len o obyčajný test. V deň testovania som sa upokojovala čokoládou.
Minúty ubehli veľmi rýchlo a ani to nebolelo. Som spokojná s výsledkami
môjho testovania.



Ocenení pedagógovia našej školy pri
príležitosti Dňa učiteľov

Pri príležitosti Dňa učiteľov si z rúk primátora Rimavskej Soboty v obradnej
miestnosti radnice prevzalo 25 pedagogických pracovníkov ďakovný list.

Veľká kytica kvetov a poďakovanie  od všetkých žiakov našej školy
patrí pani učiteľke Sone Langovej a pani učiteľke Anne Veľochovej.



Beseda so spisovateľkou Martou
Hlušíkovou

20. marca žiaci šiesteho a siedmeho ročníka našej školy zažili príjemné chvíle
v prítomnosti spisovateľky Marty Hlušíkovej.

Pani Hlušíková nám ochotne odpovedala na zvedavé otázky. Pýtali sa na jej
literárne začiatky, knihy, ktoré majú mnohí žiaci vo svojich knižniciach a dobre
poznajú príbehy malých hrdinov, napríklad Čo baby nedokážu, Neznášam, keď
ma hladkajú po hlave, Písmenkovy. Zaujímalo nás, odkiaľ berie inšpiráciu na
písanie kníh, pýtali sme sa na ilustrátorov kníh, aké knihy čítala, keď bola v ich
veku, aký dlhý čas potrebuje na napísanie jednej knihy, na akej knihe pracuje
v súčasnosti. Svojím rozprávaním, vtipnými a úprimnými odpoveďami na
otázky zaujala naozaj všetkých. Na záver besedy sme poďakovali pani
spisovateľke, zaželali jej ešte veľa tvorivých síl, vyslovili želanie, aby napísala
ešte veľa krásnych kníh, ktoré by im urobili radosť deťom.



NAŠA TVORBA

Neobyčajné stretnutie
Začal sa krutý boj  s časom. Zamestnanci sa rozutekali k prístrojom a začali

ich rozoberať a skladať tak, aby fungovali správne . Iba Arturo nehybne stál na
mieste, mysľou mu v jednom kuse prebiehali tie isté myšlienky . Keď v tom
spozoroval na displeji pripojenom na vesmírny satelit, že funguje správne a nie
naopak ako ostatné prístroje. Pristúpil k nemu bližšie, zahľadel sa doň a v tom
spozoroval niečo neobvyklé. V blízkosti umelej družice zeme bol  akísi neznámi
objekt .Objekt sa začal približovať a vtom Artura zasiahol oslepujúcim lúčom,
lúčom tak jasním, že ho omráčil. Prebral sa v miestnosti , ktorá mu
nepripomínala nič pozemské. Nemala ani okná, ani dvere . Váhajúc sa pozrel na
svoje hodinky, no stáli ukazovali  presne toľko hodín, koľko bolo zhruba keď
omdlel . Z hrozenia sa mu zahmlilo pred očami . Rozhliadol sa po okolí, keď
v tom začul divný škrekot pripomínajúci smiech hyeny. Škrekot tak nepríjemný,
že mu z neho behal mráz po chrbte . Vystrašený sa otočil a v tom zbadal tvora ,
ktorý sa nepodobal na nič pozemské. Mohol mať zhruba tri metre, štyri oči bez
zreničiek a dlhý chvost . Tvor mu podal svoju štvorprstú dlaň a potom si niečo
vyťukal na svojom akomsi náramku . Nastalo krátkodobé ticho .
„Vitaj”, ozval sa neznámy hlas.

„ Kto to bol, kto sa ozval ?“ opýtal sa Arturo vyplašene .
„ To ja, pozemšťan,“ ozval štvorprstý tvor.

„ Ako je to možné, že ovládaš moju reč ? ”
„Vďaka tejto univerzálno-internacionálnej obruči.“

„A čo tu vlastne hľadám? Prečo ste ma uniesli? Má to niečo spoločné s tým, že
na  Zemi čas začal plynúť  naopak?“
„ Priveľa otázok!“ zatrhol ho škriekavým hlasom tvor.
„ My sme otočili Zem naopak, prostredníctvom intergalaktických lúčov, ktoré

existujú len na našom mesiaci  XCX 123.  Pozorovali sme vás dlhý čas a chceli
sme vedieť, čo sa stane, ak na vašu planétku nasmerujeme intergalaktické lúče,“
vysvetľoval mimozemšťan.
„ Ako ste si mohli dovoliť  zasiahnuť do našich životov, ako ste mohli mať tú

drzosť !“ začal sa Arturo rozkrikovať po celej miestnosti . Trojmetrový tvor sa
skrčil a ustúpil dozadu .
„Mohli sme vás aj zničiť, ale my hľadáme najväčší ľudský dar,“ mrmlavým

hlasom zahrkol Artura.



Arturo náhle stíchol, prehltol a po krátkej chvíli sa váhavo opýtal: „Vedeli by
ste urobiť to, aby čas plynul ako pred zásahom vašich lúčov?”
„ Vedeli . No otázkou je, či to spravíme a čo  z toho budeme mať!”
„A čo by ste zato chceli?” Nastalo hrobové ticho .“ Čo by ste za to chceli ?!“
„Lásku!  Dlho vás sledujeme a túžime po cite, ktorý uchovávate medzi sebou,

po cite tak silnom, ktorý premôže akékoľvek žiarenie.”
„ Ale láska sa nedá darovať len tak, musíte ju objaviť sami v sebe.”
„ NIEEE !!! ” Škrekot  mimozemšťana otriasal celou miestnosťou .
„Dobre , dobre ,” utišoval som dlhochvostého a začal som premýšľať na plné

obrátky. Musím ho nejako obalamutiť. Siahol som si do vrecka, kde som
nahmatal pokrčený papierik. „ Na, tu máš!” Vložil som mu ho do dlaní. Tvor sa
pozrel  na papierik a potom dvoma očami na neho . Artura zalial studený pot . „
Daruj ho tej s ktorou si dokážeš predstaviť celí svoj život . ”Mimozemšťan sa
zamyslel a riekol : „ Nuž dobre tu máš tú svoju Zem . ” Vystrčil dlaň pred
Artura. Arturo sa prekvapene pozrel na neho . No chyť ma a všetko bude tak ako
bolo . ” Váhavo ju schmatol . A vtom sa mu všetko zahalilo do hmly.
Cŕŕŕn-cŕŕŕn!
Arturo otvoril oči. Bolo ráno hodiny išli správnym smerom a ukazovali 8:00.
Natešene nabehol k oknu rozhliadol sa . Vtom mu pred okno priletela akási
vznášajúca sa tabuľka. Zasvietila sa a začala prehrávať video . V tom videu bol
mimozemšťan, ako podáva malý papierik mimozemšťanke a pôsobia veľmi
šťastní.  Video skončilo a tabuľka odletela .
„ Predsa len som mu daroval lásku . ” Pousmial sa Arturo a šiel do práce .

Sarah Cammila Pekerčíková
IX.A



Priatelia Európy

Ak zahľadím sa vôkol seba,
vidím vždy len kúsok neba.
Tu nemáme žiadne trópy,
žijem v srdci Európy.

Slovensko, bodka na mape,
priateľstvo na diaľku klape.
Európsku mládež spojí
počítač, čo v izbe stojí.

Internet a správny klik,
nevyrovná sa mu nik.
Z Nemecka či Rakúska,
prekladač správu rozlúska.

Klávesnica, nové správy,
priateľstvo nás všetkých baví.
Píšem, čítam, čo je nové,
čo sa deje v Európe.

V Maďarsku vraj stále prší,
Maltu zase slnko suší.
V Litve nosy mráz im štípe,
na Cypre sa každý kúpe.

V Taliansku sa pizza krúti,
z Rakúska sa lyžiar rúti.
Božie slovo letí z Poľska,
už ma zdravia aj z Estónska.

Prečítam si každý deň,
čo napísal Grék či Čech.
Netreba mi cesty dlhé,
priateľov mám v Európe.

Kristína Sivoková VIII.A



Potulky Slovenska
Raz sa Slovensko vydalo na potulky. Vybralo sa do okolitých európskych

štátov. Rozhodne sa nerozhodlo putovať len tak, pre nič za nič. Príčina je známa.
Košice sa stali tento rok európskym hlavným mestom.

Na začiatku Slovensko navštívilo Poľsko, ktoré je nielen veľkou krajinou, ale
aj dôležitou kultúrnou krajinou Európy. Má bohatú históriu, veľa hradov,
zámkov, kostolov a múzeí, ktoré môžeme navštíviť. Známe sa stali hudobné
a umelecké scény vo Varšave a v Krakove. Za zmienku stojí aj historické
centrum mesta Krakov, soľné bane a nesmieme zabudnúť ani na  koncentračné
tábory, ktoré pripomínajú zverstvá fašizmu počas druhej svetovej vojny.
Ďalej kroky Slovenska smerovali do Čiech. Čechy vždy patrili medzi kultúrne
a vzdelané štáty Európy. Hoci je to malá
krajina, môže sa pýšiť množstvom
kultúrnych podujatí. Medzi najznámejšie
patrí Pražské jaro, kde sa zúčastňujú rôzne
filharmonické súbory z celého sveta.
Každoročne sa koná známy filmový
festival v Karlových Varoch, kde sa
objavujú svetoznáme herecké osobnosti.
Keďže sme boli dlho v spoločnom štáte
a máme podobnú kultúru, je nemysliteľné,
aby chýbali v našich Košiciach na Dňoch
európskej kultúry.
Ďalšou zastávkou boli južní susedia –
Maďarsko. Aj naši maďarskí susedia mali
vplyv na vývoj histórie a kultúry Európy.
Mnoho maďarských vedcov získalo
Nobelovu cenu, umelci zas boli ocenení „Oscarom“. V hlavnom meste,
Budapešti, sa ustavične niečo deje a to nielen v koncertných sálach, divadlách,
športových strediskách, ale aj na uliciach a námestiach. Rok sa otvára
novoročným koncertom a známym Operným plesom – Operabál. Ani oni predsa
nemôžu chýbať  v európskych Košiciach.
Poslednou zastávkou na potulkách bola krajina plná profesionálnych divadiel
zahŕňajúcich operu, operetu, bábkové divadlo a hlavne balet, Ukrajina. Mnoho
svetoznámych umelcov a choreografov pôsobiacich vo Francúzsku, pochádza
z tejto krajiny. Samozrejme, pozvánka do Košíc musela putovať aj do tejto
krajiny.
Všetky krajiny v našom okolí sú jedinečné a nám veľmi podobné, ale tá naša
krajina je môjmu srdcu najbližšia. Som veľmi hrdá na bohatú kultúru Slovenska.
Máme množstvo pamiatok z minulosti, ktoré tvoria históriu a dokumentujú



majstrovstvo našich obyvateľov. Na Slovensku je veľa hradov, zámkov,
kaštieľov, kostolov, súčasťou kultúry sú hmotné aj nehmotné prvky, hudba,
piesne, tance, ľudové zvyky a tradície. Známe folklórne súbory SĽUK a Lúčnica
sa preslávili aj v zahraničí. Niektoré kultúrne pamiatky, napríklad hrad Devín,
Národný cintorín v Martine, Dóm svätej Alžbety v Košiciach sú dôležitou
súčasťou celého kultúrneho dedičstva Slovenska a sú označené ako národná
kultúrna pamiatka. Na Slovensku máme aj pamiatky, ktoré sú zaradené do
zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Od roku 1993 tam patrí
historické mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky jej okolia, pamiatková
rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec a Spišský hrad s okolitými
pamiatkami Spišské Podhradie, Spišská Kapitula a kostol sv. Ducha v Žehre.

Ale vráťme sa na východné Slovensko do Košíc, ktoré sa tento rok stali
centrom kultúry a kde sme pozvali celú blízku aj ďalekú Európu. Tešiť sa mohli
na Svetové dni novej hudby, Noc literatúry, Jakubiskove dni, Koncert tolerancie,
Bielu noc, Dni nového tanca a veľa, veľa iných podujatí.

Čo dodať nakoniec? Mali by sme spojiť rôznorodosť kultúr a všetci sa
navzájom spoznať. To si prajeme my, deti!

Greta Gembická, VI.A

Práce G. Gembickej a K. Sivokovej boli ocenené 1. miestom v obvodnom kole
literárnej súťaže v II. a III. kategórii EURÓPA V ŠKOLE.



Dobšinského rozprávkový svet
V celoslovenskej súťaži v tvorbe komiksov na motívy rozprávok Pavla

Dobšinského pod názvom Dobšinského rozprávkový svet žiaci spracovali
jednu z nasledovných rozprávok: O veternom kráľovi, Čert slúži,
O dvanástich mesiačikoch.

Medzi  mimoriadne kvalitnými prácami žiakov III. kategórie žiačka našej školy
Kristína Sivoková - VIII.A – získala 1. miesto.



Erika Slováková – IX.A Dominik Múčka – VII.B
1. miesto v obvodnom kole 2. miesto v obvodnom kole
Olympiády zo slovenského Olympiády v anglickom jazyku
jazyka a úspešná riešiteľka
krajského kola OSJ

Stanka Sivičeková – VI.A Alexandra Korytiaková – VII.C



Anna Mária Sodomková – VI.A

Erik Nagy – V.C

Naše športovkyne

V. Slováková, S. Sivičeková, E. Slováková



A. Urvová, K.Fűlőpová, M.Liptayová, N. Pisárová, S. Ligártová, K. Horváthová, ,
K.Benadová, E. Slováková

Tanečný sen – prehliadka moderného tanca
21. marca na IV. ročníku prehliadky moderného tanca Tanečný sen boli

naše tanečníčky veľmi úspešné.



Svätý Valentín - patrón zamilovaných

Legendy vravia, že sv. Valentín bol kňaz žijúci v Ríme. V 3. storočí vládol
cisár Claudius II. a ten bol toho názoru, že ženatí muži sú slabšími vojakmi.
Práve preto, zakázal v krajine manželstvo
Sv. Valentín, však napriek zákazu cisára, ďalej
zasnuboval a oddával zamilované páry.
Keď sa cisár dozvedel o jeho snahe, spájať životy
zamilovaných, dal ho popraviť. Tento rímsky
kresťanský kňaz liečil chorých a predtým ako
bol popravený, vyliečil žalárnikovu dcéru. Vzniklo
medzi nimi silné puto a pred svojou smrťou, jej
zanechal zamilovaný list s podpisom, tvoj Valentín.
Keďže bol popravený 14.2, stal sa tento deň
sviatkom lásky a to najmä preto, že žalárnikova dcéra, bola prvá žena v histórii,
ktorá dostala Valentínku 14.2. 269. Práve preto, sú aj dnes pohľadnice a listy
„VALENTÍNKY“ symbolom tohto sviatku.

Tíško ako sen, prišiel valentínsky deň. Preto Ti chcem povedať, aby ťa
mal každý rád. Nech Ťa ráno láska budí, nech je s Tebou koho ľúbiš.

Deň Svätého Valentína, lásky čas on pripomína. Preto Ti jej prajem
mnoho, vykroč dnes len šťastnou nohou. Srdiečko maj otvorené, pre cit
lásky nech je stvorené.

Si slnko, čo mi hreje srdce i dušu. Si vánok, čo osuší mi slzu. Si hviezda,
čo mi na cestu svieti. Si anjel, čo mi šíp do srdca strelí.



Marec – mesiac knihy

Dom bez knihy, je ako dom bez okien.

Marec – mesiac knihy – výraz, ktorý sa spája od roku 1955 s menom
Mateja Hrebendu, pouličného predavača kníh a taktiež vášnivého a zanieteného
čitateľa, ktorému pre jeho slabozrakosť čítali iní.

Kniha zohráva veľkú úlohu v živote každého z nás. Samozrejme, pre
každého človeka kniha znamená niečo iné. Niektorí z nás by možno povedali, že
kniha – to sú len listy papiera s textom, zviazané do jedného celku. Ale knihu by
sme takto vnímať nemali, mali by sme v nej hľadať čosi viac. V knihe máme
vidieť predovšetkým svojho priateľa a učiteľa zároveň. Kniha má za úlohu
rozširovať našu slovnú zásobu, vedomosti a niekedy možno rozvíjať i našu
fantáziu. Mnohé z kníh sú napísané tak, aby nám – obyčajným ľuďom pomohli a
poradili v ťažkých životných situáciách. Ponúkajú nám mnohé rady do života.
Knihy by sme si mali vážiť. Knihy by sa mali nachádzať (a samozrejme aj čítať)
v každej domácnosti, lebo dom bez knihy je ako telo bez duše.

Jeden múdry človek raz povedal: „Knihy sú pre človeka tým, čo pre
vtákov krídla“. Keď sa nad tým zamyslíme, určite pochopíme, že mal úplnú
pravdu. Veď tak ako vtáci nemôžu lietať bez krídel, tak ľudia  nemôžu žiť bez
kníh….

Známy pedagóg J.A. Komenský  povedal: „Nemilovať knihu, znamená
nemilovať múdrosť a nemilovať múdrosť, znamená stávať sa hlupákom.“

Mesiac marec, ktorý práve plynie, máme už od školských čias v pamäti
zapísaný ako mesiac knihy.. Zdrojom stretnutí s knihami odjakživa nie sú len
kníhkupectvá a vlastné domáce knižné zbierky, ale svoje nezastupiteľné miesto
tu majú aj besedy so spisovateľmi.



21. marec – Medzinárodný deň
materinského jazyka

Ó, mojej matky reč je krásota,
je milota, je rozkoš, láska svätá;

21. marec bol prehlásený na výročnej 30. UNESCO konferencii

v novembri 1999 za Medzinárodný deň materinského jazyka.

Medzinárodný deň materinského jazyka si na podporu jazykovej

a kultúrnej rozmanitosti a viacjazyčnosti pripomíname každý rok od roku 2000.

Materinský jazyk. Uvedomujeme si v každodennom zhone význam tohto

pojmu? Uvedomujeme si, že to bol prvý jazyk, ktorý sme počuli od svojej

mamičky a prvý jazyk, ktorým sme sa naučili rozprávať. Áno, je dôležité poznať

aj cudzie jazyky, je dôležité poznať kultúru iných národov... Ale predovšetkým

by sme mali poznať ten svoj, najmilší, najsladší, najzrozumiteľnejší jazyk,

ktorým jednoznačne vyjadríme, kde je náš domov, kde sú ľudia, na ktorých sa

môžeme spoľahnúť, kde sme sami sebou. Nezabúdajme na krásnu spisovnú

slovenčinu, nezabúdajme na slová, ktoré najkrajšie znejú práve v slovenskom

jazyku. Povedzme si spolu s Hviezdoslavom:

Ó, mojej matky reč je krásota,

je milota, je rozkoš, láska svätá;

je, vidím, cítim, celok života,

môj pokrm dobrý, moja čaša zlatá

a moja odev, ktorej neviem ceny…

Buď požehnaný, kto sa pohodil

v tom so mnou, trvá pritom nepremenný;

buď kliaty, kto sa zaprel, odrodil…



VEĽKÁ  NOC
Symboly Veľkej noci

Baránok
Kresťania prevzali baránka do svojich sviatkov ako symbol
Ježiša Krista – pripodobňujú ho k obetnému baránkovi,
ktorý sa dobrovoľne vydal na smrť, aby spasil ľudí.

Vajíčko
Vajíčko ako symbol života má korene v období, keď staroveké národy robili
rôzne rituály týkajúce sa odchodu zimy a príchodu jari. Starí Slovania počas
sviatkov jari farbili kraslice prírodnou červenou farbou, symbolizujúcou oheň,
krv a nový život.

Používanie korbáča
Šibanie a polievanie sú zvyky založené na mágii podobnosti –
šibaním sa mali vlastnosti jarného, miazgou naliateho prútia
preniesť do tela ženy.

Používanie vody
Tečúca voda mala hlboký význam, nazývala sa aj živou
vodou a špeciálne na Veľký piatok sa do nej chodili dievčatá
umývať. Pripisovala sa jej ozdravujúca moc.

Odmeňovanie mládencov
Prejavom vďaky bolo vajíčko, nielen ako symbol života, ale
aj lásky – ručne zdobené vajíčka dávali dievčatá mládencom
na znamenie, že ich nosia v srdci.

Výnimočnosť veľkonočných zvykov na Slovensku.

Treba povedať, že také nádherné ľudové zvyky, aké máme na Slovensku, už
v podstate široko-ďaleko nie sú. Je potešiteľné, že si začíname uvedomovať, že
duchovné bohatstvo v nich je dobré zachovať. Preto aj vidíme, že mnohé
z týchto zvykov, aj čo sa týka šibania a polievania, sa snažia ľudia revitalizovať,
najmä formou rôznych folklórnych súborov, ktoré tradície udržiavajú.



Smajlíkove pravidlá

1.
V triede sme všetci

kamaráti a správame  sa
k sebe priateľsky.

2.
Moje ruky pomáhajú
a nikdy neubližujú.

3.
Nikdy nekričím,

dohováram sa potichu.

4.
O slovo sa hlásim, hovorí

vždy len jeden.

5.
Aktívne počúvam,

pri samostatnej práci sa
spolieham len na seba.

6.
Dbám na svoju

bezpečnosť a hygienu.

7.
Desiatujem na svojom

mieste.



8.
V triede aj v šatni

udržiavam poriadok.

9. Šetrím vodu, elektrinu
a neničím veci.

10.
Správam sa tak, aby sme

sa všetci v triede cítili
dobre.



Ak vlci a líšky v januári vyjú,
to znamená tuhú zimu.

Keď je január studený a mrazivý ,
poľu a ľuďom je priaznivý.

Mnoho snehu v januári , málo vody v apríli a máji.

V januári sneh a blato, vo februári mnoho mrazov za to.

2. Január
Keď je druhého januára jasno, bude veľa ovociny.

6. Január
Na Tri krále mnoho hviezd - mnoho zemiakov.
Ak je na Tri krále jasno, zdarí sa pšenica.

11. Január
Na svätého Hygina  začína sa pravá zima.

16. Január
Na svätého Marcela zima lezie do tela.



Ak február muchy vymámi, marec ich podlávi.

Ak sa mačka vo februári vyhrieva na slnci ,
tak sa v marci bude vyhrievať pri peci.

Keď vo februári žaby zakŕkajú ,
veľmi slabú úrodu gazdovia zvážajú.

V noci fašiangovej keď vidno hviezd mnoho,
ponesú sliepky moc vajec roku toho.

Keď vo februári škovránok spieva , bude aj v apríli zima.

2. február
Ak svieti slnko na Hromnice hojnosť žita a pšenice.
Keď je na Hromnice jasno, budú dobré zemiaky.
Prešli Hromnice, koniec sanice.

14. Február
Ak ti na Valenta mrznú päty, to na Jozefa /19.3/ obúvaj si krpce.



Suchý marec , mokrý apríl , studený máj , vrchovaté stodoly a sena plný
háj.

Ak máš v marci lúku vytopenú ,
nič si z toho nerob, zaraduj sa senu.

Ak v marci kukučka kuká a  bocian klepotá,
dočkáme sa teplého leta.

Keď chceš mať zemiaky skoro v hrnci ,
zasaď ich v marci.

Keď je marec daždivý , bude suché leto.

Kto nenasial hrachu v marci , nebude ho variť v hrnci.

Lepšie, keď ťa zima chveje , než marcové slnko hreje.

12. Marec
Na Gregora prvý pluh do poľa
.
Na svätého Gregora, idú ľady do mora.

19. Marec
Ak je na Jozefa mráz, bude hojne ovocia.

Koľko dní pred Jozefom teplo, toľko po ňom zima.



Aprílové sucho a májovo mokro,
hospodár sýpku zasype až po okno.

Keď v apríli hojne vietor duje , stodola sa zaplňuje.

Začiatkom apríla opiľuj suché konáre ,
budú dobrie lekváre.

1. Apríl
Ak prší 1. apríla, býva mokrý máj.

5. Apríl
Po teplom Markovi sa často ochladí.

24. Apríl
Čo do Ďura narastie, to po Ďure skape.

Na Ďura tráva zo zeme beží.

Saď zemiaky na Ďura, bude plná pivnica i komora.

25. Apríl
Ak je na svätého Marka rosa, podaria sa prosá.


