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Milí žiaci! 
 

V novom školskom roku 2013/2014 sme si pre vás 

pripravili nový online časopis, ktorý bude pravidelne 

vychádzať na stránke našej školy.  

Ponesie názov VEDKO, s ktorým ste sa už v minulosti 

stretli v tlačenej forme. 

 
    Pýtate sa, prečo vlastne vznikol? Na túto otázku máme 

veľmi ľahkú odpoveď. Preto, aby ste vedeli o všetkom, čo 

sa na škole deje. 

    Prinesieme vám informácie o  športových a literárnych 

súťažiach, rôznych zábavných podujatiach, či úspešných 

spolužiakoch. Ponúkneme priestor pre vašu vlastnú 

literárnu tvorbu, vaše nápady a návrhy. Zabavíme sa pri 

vtipoch, anketách, krížovkách a hlavolamoch.  

    Na tvorbe tohto časopisu sa podieľa tým vychovávateliek 

pod vedením s p. vych. A.Vrábeľovou.  

    Dúfame, že aj vy sa stanete spoluautormi nášho časopisu. 

Už teraz netrpezlivo očakávame vaše nápady. 

 

  

 Veríme, že sa vám časopis bude páčiť a stanete sa našimi       

 pravidelnými čitateľmi. 
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Redakčná rada:             vych.A.Vrábeľová 
     vych.R.Súňaiová 
     vych.M.Mičková 
     vych.H.Pindiaková 
     vych.I.Némethová 
     vych.I.Kubišová 
     vych.B.Sojková 
     vych.M.Czikóová 
     vych.V.Barnová 
     vych.J.Hegedűšová 
     žiaci ŠKD 
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Zoznam oddelení  

v ŠKD 
Trieda Oddelenie Vychovávateľka 

1.A - 1.D I.oddelenie I.Némethová 

1.B - 3.A II.oddelenie I.Kubišová 

1.C - 1.D III.oddelenie R.Súňaiová 

2.A - 2.D IV.oddelenie A.Vrábeľová 

2.B - 2.D V.oddelenie H.Pindiaková 

2.C - 2.D VI.oddelenie B.Sojková 

3.B - 3.A VII.oddelenie M.Czikóová 

3.C - 3.A VIII.oddelenie M.Mičková 

4.A - 4.B IX.oddelenie V.Barnová 

4.C - 4.B X.oddelenie J.Hegedűšová 
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Zoznam tried 
 
 

TRIEDA  TRIEDNA UČITEĽKA 
I.A 

Smajlíková trieda 
 

Mgr. K. Nagyová 

 

I.B 

Pirátska trieda 
 

Mgr. L. Vargová 

 

I.C 

       Trieda Maťka a Kubka 

 

Mgr. R. Sivoková 

 

I.D 

   Rozprávková trieda 
 

Mgr. Ľ. Gregorcová 

 

II.A 

Krtková trieda 

 

Mgr. J. Kederová 

 

II.B 

          Trieda Vláčika Tomáša 

 

Mgr. V. Vilhanová 

 

II.C 

Lienková trieda 

 

Mgr. J. Bokorová 

 

II.D 

Včielková trieda 

 

Mgr. M. Sviteková 

 

III.A 

      Trieda Minnie-Mickey 

 

Mgr. A. Oravcová 

 

III.B 

Nemova trieda 

 

Mgr. T. Ivaničová 

 

III.C 

   Trieda Vtáčika Tweetyho 

 

Mgr. M. Švoňavová 

 

IV.A 

 Šmolková trieda 

 

Mgr. A. Veľochová 

 

IV.B 

Žabiatková trieda          

 

Mgr. D. Kuráková 

 

IV.C 

       Trieda Pipi dlhej pančuchy 

 

PaedDr. J. Szunyaiov 
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Policajt v akcii 
 

Dňa 19.9.2013 o 14.00 hod. sa v telocvični zišli všetky 

oddelenia ŠKD na praktických ukážkach sebaobrany.  

Policajti deťom predviedli sebaobranu pri napadnutí 

páchateľom, ako aj ukážku zbraní, ktoré používajú muži 

zákona pri svojej práci. 

 

  

 

Deti odpovedali na rôzne otázky, ktoré im boli položené, 

tlieskali  pri ukážkach sebaobrany a zároveň sa mohli 

prihlásiť na judo TJ MLADOSŤ RIMAVSKÁ SOBOTA.  

 
 

 

 

 



Školský časopis                                                                                                                Číslo1/2013 

 8 

  

Judo učí sebaovládaniu, systematickému zvládnutiu 

prekážok a plánovanému dosahovaniu cieľov. 

Pre hyperaktívne deti je judo vynikajúcim spôsobom 

odreagovania sa a eliminácie nadbytočnej energie či 

agresivity.  

 
 Pripravila: vych. A.Vrábeľová  
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Prijímanie prvákov 
 
Dňa 3.10.2013 sa  uskutočnilo slávnostné prijímanie 

prvákov. Starší žiaci si pre nich pripravili program plný 

hudby a tanca. 

 

V úvode a na záver programu vystúpil spevák Juraj 

Matyinko zo skupiny MADUAR, ktorý si spoločne 

zaspieval s deťmi, ale aj s rodičmi. 
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Každý prvák bol pasovaný p.riaditeľkou za žiaka našej 

školy a odmenený prijímacou listinou, záložkou do knihy, 

perom a ceruzkou. Všetci žiaci zložili prvácky sľub.  

 

Celý program moderovala vych.M .Mičková a touto cestou 

sa chceme poďakovať pánovi Ligártovi, ktorý ochotne 

ozvučuje každé podujatie ŠKD. 

 

 

 
 

                                  Pripravili: vych. I.Némethová a I.Kubišová 
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Interview 
 

Jedno jesenné popoludnie som urobila rozhovor s náhodne  

vybratými prváčikmi o škole. 

 

 

Trieda Maťka a Kubka 
Ako sa ti páči vaša trieda? 
Lea: Je veľmi pekná. 

Miško: Je pekne vyzdobená. 

 

Ako sa volá Vaša pani učiteľka? 
Lea: Renátka. 

Miško: Sivoková. 

 

A je na Vás dobrá? 
Lea: Áno. Je dobrá a chváli nás. 

Miško: Áno. Je milá a smeje sa. 

 

Dostal/a si už aj nejaké pečiatky do žiackej knižky? 
Lea: Áno - hviezdičkovú. 

Miško: Áno - hviezdičkovú. 

 

Dostal/a si už aj zamračenú pečiatku? 
Lea: Nie. 

Miško: Nie. 

 

Aký je tvoj obľúbený predmet? 
Lea: Písanie, Telesná a výtvarná výchova. 

Miško: Angličtina. Čítanie tiež, lebo viem všetky básničky. 

 

Už sa aj niečo učíte? 
Lea: Už viem napísať písmenká: A,M,E,L,O,I,J. 

Miško: Na matematike sa učíme počítať do 10. 

 

Aké pesničky spievate na HV? 
Lea: Koník beží, Zlatá brána, Húsky bielej Zuzky. 

 

Čo sa učíte na hodine AJ? 

Miško: Farby, čísla, spievali a tancovali sme. 
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Pirátska trieda 
 
Ahojte, našli ste si v škole kamarátov? 

Sabrinka: Áno. Sofinku Naďovú. 

Lukáško: Kikiho. 

 

Dostali ste už nejakú pečiatku? 

Sabrinka: Smajlíka, sovu, labku, zajačika. 

Lukáško: Smajlíka, srdiečko, vtáčika, labku. 

 

Aká je pani učiteľka? 

Sabrinka: Je dobrá. Keď je niekto zlý, tak sa hnevá. 

Lukáško: Dobrá a máme ju radi. 

 

Čo ste sa už naučili? 

Sabrinka: Písať, čítať, kresliť a viem už počítať do 13. 

Lukáško: Čítať, písať, básničky a ja viem počítať do 11. 

 

Boli ste už niekde s triedou? 

Sabrinka: Na vychádzke a v Relaxe. 

Lukáško: V ŠKD sme boli v kine. 

 

A s kým sa držíš za ruku ? 

Sabrinka: S Lukáškom, Sofiou, Kristiánom. 

Lukáško: S Kikim, Sabrinkou. 
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Smajlíková trieda 

 

 
    

 

  Ahojte! Našli ste si v škole kamarátov? 

  Tamarka: Áno. Emku, Adelku, Sofiu, Gabiku, Natálku. 

  Vojtík: Áno. Tobiasa, Andreja, Aďa, Mateja. 

 

  Dostali ste už nejakú pečiatku? 
  Tamarka: Pekná úprava, Smajlíka, Slniečko. 

  Vojtík: Smajlíka, Slniečko a Pekne píšeš. 

 

  Aká je pani učiteľka? 
  Tamarka: Dobrá. 

  Vojtík: Dobrá aj pekná. 

 

  Čo ste sa už naučili? 
  Tamarka: Naučili sme sa písať J,A,M,O,L,E a počítať viem  

  do15 a po anglicky do11. 

  Vojtík: Počítať od 1-6. Ale ja viem napočítať do 17 a po anglicky do 6. 

 

  Boli ste už niekde s triedou? 

  Tamarka: Na prechádzke a mali sme si všímať prírodu a okolie školy. 

  Vojtík: Aj dopravné značky som si všímal. 

 

  A poznáš Vojtík nejakú dopravnú značku? 

  Vojtík: STOP, PRECHOD PRE CHODCOV, ZÁKAZ FAJČIŤ. 

 

  A s kým sa držíš za ruku ? 
  Tamarka: So Sofiou, Adelkou, Monikou a Emkou. 

  Vojtík: S Aďom, Monikou, Matejom a Andrejom. 

 

 

 

Pripravila: vych. A.Vrábeľová    
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     Mliečny deň v ŠKD    

 Lienková trieda 

 

 

 

 

 
V úvode si žiaci pozreli DVD Cesta mlieka, kde im kravička Elička porozprávala kto 

nám mlieko dáva, ako sa dojí, spracúva, upravuje a prepravuje. Žiaci sa dozvedeli, 

kde kravičky bývajú, z čoho sa skladá žalúdok kravy, ako sa doja, čím sa živia a 

mnoho iných vecí. V druhej časti ich kravička oboznámila s mliečnymi výrobkami. 

Žiaci sa dozvedeli ako vznikajú mliečne výrobky, aké mliečne výrobky sa z mlieka 

vyrábajú, ako sa skladujú. Na záver pozerania žiaci spoločne s kravičkou riešili kvíz a 

zaspievali si pesničku. 

 
Raňajkujem jogurtíček smotanový, 

na desiatu dám si nápoj kefírový, 

obedujem cestoviny tvarohové, 

na večeru mám zas halušky bryndzové. 

 

Výrobky z mlieka papkám rád, 

som s nimi najlepší kamarát. 

Výrobky z mlieka papkám rád, 

som s nimi najlepší kamarát.    
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Nasledovala práca v skupinách. Žiaci sa podľa vlastného výberu roztriedili 
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na päť skupín. Pri každom stole vyrábali časť plagátu, ktorý na záver 

spoločne vytvorili: 

1. Skupina maľovala a strihala názov témy:  

MLIEKO A MLIEČNE VÝROBKY 

2. Skupina vytvárala z krabíc od mlieka kravičku 

3. Skupina vystrihovala a lepila mliečne výrobky z letákov 

4. Skupina vystrihovala, lepila a kreslila ovečku 

5. Skupina trhala papier, nalepovala na kravičku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Po dokončení prác v skupinách, nasledovala spoločná práca tvorba plagátu. 

Každá skupina nalepovala svoje práce na plagát. Spoločne sme si z plagátu 

prečítali z čoho sa skladá mlieko a vymenovali sme si výrobky z mlieka. 

 

 

 
 

 
Pri tvorbe plagátu sa žiaci naučili básničku: 
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Biele mliečko, to je príma, 

vitamíny v sebe skrýva. 

Zdravé zuby, silné kosti, 

má minerál vápnik na starosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na záver dňa sme si spoločne so žiakmi vyrobili banánový kokteil. 

Na výrobu kokteilu sme použili: 

banány, mlieko, vanilínový cukor. 

 

Banány sme nakrájali a rozmixovali. Pridali sme cukor a postupne 

aj mlieko. Naliali do pohárikov, pridali slamky a banán. MŇAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pripravila: p.vych. B.Sojková - Lienková trieda   
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Dňa 22.októbra 2013 sa uskutočnila na našej škole akadémia,ktorá niesla názov  

,,SME DETI ZEME’’ 

 

Žiaci  z Pipi Dlhej Pančuchy  v ŠKD pod vedením  

p. vychovávateľky J.Hegedűšovej  si nacvičili divadielko 

,,Štyria škriatkovia a víla’’ 
 

Dej bol zameraný na enviromentálnu tematiku, ako škriatkovia bojovali proti žabe, 

ktorá im ukradla hraciu skrinku pre striedanie štyroch ročných období. 

 

 

 

Pripravila:J.Hegedűšová 



Školský časopis                                                                                                                Číslo1/2013 

 18 

 
Vlastná tvorba detí v rámci dňa 

,, Kráľovstvo zdravia volá o pomoc” 

 
 

      
 

  Jablko 

 

Jablko je šťavnaté a sladké ako med. 

Keď do jablka zahryzneš tak ho celé zjedz. 

Na desiatu ho vždy mám preto zdravé zuby mám. 

 

                                                         Vivien Juhászová 4.B 

 

 

  Hádka o ovocie 

 

Janko a Anka šli na nákup. Anka hovorí: ,,Tu sú jablká, kúpme si ich. 

A princ Janík zasiahol. Nie ja chcem cukríky!“ 

,,Cukríky nie sú zdravé! Ale sú!” Vieš čo tak kúpime oboje! Doma keď si 

rozbalili svoj nákup tak princ povedal:,, Mala si pravdu.“ 

Nemali sme kupovať cukríky!  

Hneď čo som prvý zjedol už ma bolí zub!  

 

                                                        Vivien Kubičeková - 4.B 
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  Kozorožec (22.12 až 20.01) Teraz vás čaká obdobie plné úspechov v práci. 

Nasledujúce dni sú ako stvorené pre realizáciu projektov, ktoré už dlhší čas nosíte v 

hlave. Na jasnej oblohe sa môžu na chvíľu objaviť mráčiky, ktoré spôsobia menšiu 

búrku v partnerskom vzťahu. No o chvíľu prehrmí a opäť zažiari slniečko. 

 

    Vodnár (21.01 až 19.02)Týždeň ako stvorený na riešenie akýchkoľvek problémov. 

S chuťou sa pustite do plnenia najtajnejších zámerov a plánov nielen v zamestnaní, 

ale taktiež v súkromí. Dávajte si však pozor na zdravie, lebo ste viac náchylná na 

prechladnutie. 

 

    Ryby (20.02 až 20.03) Všetko alebo nič. S váhavosťou  neuspejete. Využite všetky 

príležitosti na spoločenské napredovanie. Radi tipujete? Vyplňte tiket, či kúpte los, 

pretože toto obdobie skrýva šancu na výhry, prípadne iné získanie hmotných statkov. 

 

    Baran (21.03 až 20.04) V práci môžete rátať i s pomocou dobrého priateľa. Pozor 

na hazard spojený s emóciami, ktorý môže narušiť harmóniu vo vašom súkromí! 

Napriek všetkému sa tento celý týždeň bude niesť v duchu lásky a postupnom 

odkrývaní vlastných vnútorných pocitov. 

 

    Býk (21.04 až 21.05) V práci si asi veľa zábavy neužijete. Všetci budú akýsi 

nervózni, tak si dajte pozor, aby ste niekoho zbytočne nerozčúlili. Mohlo by vám to 

spôsobiť nepríjemnosti a pokaziť náladu. Snažte sa preto držať radšej v úzadí a svoje 

nápady, i keď dobré, nechajte na inokedy. 

 

    Blíženci (22.05 až 21.06) V práci vás nečakajú žiadne ťažké úlohy a v súkromí sa 

bude taktiež dariť. Nemajte strach z nadväzovania nových známostí. Pokiaľ ste však 

zadaná určite sa vyhýbajte akýmkoľvek flirtom, nemuselo by sa vám to ani zďaleka 

vyplatiť. 
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   Rak (22.06 až 22.07) V zamestnaní nebudete musieť čeliť žiadnym vážnejším 

problémom - všetky situácie zvládnete. Nič, do čoho sa pustíte, vám nebude robiť 

ťažkosti. Veľmi dobre sa vám bude komunikovať so staršou kolegyňou a taktiež s 

vašim partnerom, ktorý má pre vás prekvapenie. 

 

   Lev (23.07 až 23.08) Máte pred sebou skutočne veľmi podnetný týždeň. Nemusíte 

sa rozptyľovať maličkosťami a nikam sa ponáhľať, na všetko budete mať dostatok 

času. Bolo by však najlepšie, keby ste držala jazyk trochu na uzde a hlavne netrávte 

dni iba s kamarátkami a ohováračkami. 

 

    Panna (24.08 až 23.09)V tomto období veľmi potrebujete pocit úspešnosti. Niečo 

vytvoriť vlastnými rukami, dať priestor a rozlet vlastným myšlienkam. Výhodu majú 

slobodné, ale aj ostatné by si mali nájsť čas. Pokojne požičajte časť svojho 

optimizmu a nadšenia aj ostatným. Energia z vás bude vyžarovať. 

 

    Váhy (24.09 až 23.10) Teraz vás čaká naozaj skutočne veľmi príjemný týždeň. So 

všetkými ľuďmi zo svojho okolia si budete rozumieť priam fantasticky. Je malá 

pravdepodobnosť, že sa pohádate. Viac sa však venujte napríklad športovaniu. Aj pri 

tom si môžete veľmi dobre oddýchnuť a odreagovať sa od práce. 

 

    Škorpión (24.10 až 22.11) Svojej láske dajte jasne najavo, čo k nemu cítite. Buďte 

ku svojmu okoliu milšia a viac sa na ľudí usmievajte. Netvárte sa, že bez vás v práci 

sa zrúti celá galaxia. Nepoddávajte sa smútku. A hlavne, ak máte 

problémy,neuzatvárajte sa sama do seba - hovorte o tom, čo vás trápi. 

 

    Strelec (23.11 až 21.12) V práci si polepšíte, na svet sa budete pozerať veselšie, čo 

obchodných partnerov, ale aj milovanú osobu určite veľmi poteší. Nezadané čaká 

možný flirt, ale je možné, že to nebude len to. Je vhodný týždeň na to, aby ste sa šli 

niekam príjemne zabaviť, len pozor na závisť. 
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Športové okienko: FUTBAL 

    Futbalová prípravka ročníka 2006 úspešne pokračuje v zbierke zlatých medailí. 

Cieľom nášho snaženia v tomto období je rozvoj individuálnych schopností hráčov, 

ale výhra vždy poteší. Najmä vtedy ak je to založené na dobrých individuálnych 

výkonoch hráčov.  

    Dňa 16. novembra 2013 v domácom prostredí vyhrali v poradí už 8. turnaj za 

sebou. Zbierku začali presne pred rokom 17. novembra 2013 a počas ročného 

obdobia jeden z dvoch mužstiev MŠK ostal vždy neporazený. Z celkového počtu 36 

zápasov 31 vyhrali a 5 krát remizovali. Tréner na poslednom turnaji postavil dve 

rovnocenné mužstvá a okrem víťazstva jedného mužstva aj druhé mužstvo obsadilo v 

3. miesto v silnej konkurencii. Vo finále sa stretli víťazi skupín MŠK Rimavská 

Sobota modrí a Junior Košice. Zápas bol veľmi zaujímavý domáci mali počas celého 

zápasu miernu prevahu, ale Košičania veľmi pekne kombinovali. Diváci fandili a po 

krásnych akciách  tlieskali. Domáci získali vedenie po krásnej individuálnej akcii 

Adama Kureka. A. Kurek bol vo finále neudržateľný, pridal aj druhý gól a 
mohol dať aj ďalšie. Košičania sa spamätali a znížili skóre na 2:1. Domáci sa snažili 

strieľať aj ďalšie góly, ale necelú minútu pred ukončením zápasu po hrubej chyby 

nášho brankára Košičania vyrovnali. Nasledovali 11m kopy. Náš brankár Richard 

Komora prvú penaltu Košičanov vyrazil, náš kapitán mužstva Adam Gombala 

prudkou strelou do šibenice získal vedenie 0:1, druhú jedenástku náš brankár 

bravúrnym spôsobom opäť vyrazil a keď následne náš najtechnickejší hráč Adam 

Kurek zvýšil penaltový rozstrel na 0:2 v náš prospech ďalšie penalty kopať už 

nemuseli. Naši futbalisti už rok dokazujú, že vo svojej kategórii sú v širokom okolí 

najlepší, ale vedia aj to, že  v športovej príprave poľaviť nemôžu.  
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Recept na ich úspech…zatiaľ  ostáva utajený. Mužstvo U8 najbližšie dňa 30. 

novembra sa zúčastní na turnaji v Košiciach a 7. decembra v Nižnej Korni pri Žiline, 

kde okrem nášho mužstva sa turnaja zúčastnia aj mužstvá ako: Slovan Bratislava, 

Sigma Olomouc, FK Hranice na Morave.   

Konečné poradie: 

1. MŠK Rimavská Sobota modrí 

2. Junior Košice 

3. MŠK Rimavská Sobota oranžoví 

4. Dukla Banská Bystrica 

5. FK Šaca 

6. Jupík Banská Bystrica 

7. MFK Rožňava 

8. Lokomotíva Zvolen 

 

Naši žiaci z Krtkovej triedy 
 

Adam Kurek                                      Marcel Mitter 
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Džudisti Lokomotívy vybojovali v 

Martine niekoľko medailí 

Džudisti Lokomotívy Rimavská Sobota vybojovali na Medzinárodnej 

veľkej cene mesta Martin tri strieborné a jednu bronzovú medailu. 

Predseda Lokomotívy RS Ľubomír Antal nás informoval, že druhé miesto 

si domov priviezol Lukáš Koóš (do 30 kg) v kategórii mini žiakov, Nina 

Tonhajzerová (do 40 kg) v kategórii mini žiačok a Jaroslav Maďar (do 81 

kg) v kategórii starší žiaci. Tretie bronzové miesto obsadila Natália 

Gažiová (do 25 kg) v kategórii mini žiačok. Súťaže sa v sobotu, 16. 

novembra, zúčastnilo približne 300 džudistov z 28 oddielov. Okrem 

Slovenska prišli džudisti z Poľska, Čiech a Srbska. Turnaj podľa Antala 

stúpa nielen na počte súťažiacich ale aj na kvalite a ich zverenci dosiahli 

veľmi pekné miesta aj medzi silnými zahraničnými pretekármi.

Džudisti z Lokomotívy na turnaji 
Olympijských nádejí v Lučenci

Džudisti z Lokomotívy Rimavská Sobota sa 23. novembra zúčastnili 

turnaja Olympijských nádejí v Lučenci. Toho roku už šieste kolo 

organizoval oddiel Kutsudo Lučenec v ZŠ L. Novomeského. Tento turnaj 

je organizovaní hlavne  pre najmladších a začínajúcich  džudistov v kraji 

Banská Bystrica.  V telocvični  základnej školy  sa stretli džudisti z 

deviatich  oddielov: Lokomotíva RS, Mladosť RS, Junior Lučenec. 

Katsudo Lučenec, UMB BB, Dukla BB, Judo Hrachovo, Budo Zvolen 

a Elán Rožňava. 
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Turnaja sa celkovo zúčastnilo 112 džudistov, čo je nový rekord tejto 

súťaže. Všetkých zúčastnených  v úvode privítali predseda domáceho 

oddielu Róbert Rác a primátorka mesta Lučenec Alexandra Pivková. 

Z nášho oddielu sa súťaže zúčastnili deviati džudisti. Prvé miesto a zlatú 

medailu získala Gažiová Natália (do 23 kg mini žiačky). Druhé miesta 

a striebornú  medailu si  vybojovali: Foszlányi Dávid (do 25 kg  super mini 

žiaci),  Petrovský Daniel (do 24 kg super mini žiaci), Kóoš Lukáš (do 30 

kg mini žiaci),  Tonhajzerová Nina (do 40 kg mini žiačky), Trímaj Ján (do 

50 kg mini žiaci),  Danyi Ladislav (do 45 kg mini žiaci).  Tretie, bronzové 

miesta obsadili Medeová Natália (do 29 kg mini žiačky) a  Petrovský 

Miroslav (do 37 kg mini žiaci)
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 Pranostiky o počasí - september 
 September - z poľa ber! 

 Septembrový dážď, poliam potrava, vinohradom otrava. 

 Ak sa osy v septembri tlačia do príbytkov, prorokujú tuhú zimu. 

 Na svätého Václava býva blata záplava. 

 Na svätého Václava mráz nastáva. 

 

 

  Pranostiky o počasí - október 
 Ak je október veľmi zelený, bude potom január studený. 

 Ak opadá lístie do polovice októbra, bude mokrá zima. 

 Ak skoro v októbri sneh padá, bude mäkká zima. 

 Dažde v októbri predpovedajú úrodný rok. 

 Keď je v októbri mnoho sršňov a osí, bude dlhá zima. 

 

  Pranostiky o počasí - november 
 Keď začiatkom novembra sneží, máva ten sneh výšku veží. 

 Na začiatku novembra sa teplo so zimou háda. 

 Studený november - studený január. 

 Na svätého Huberta ide teplo do čerta. 

 Ak príde Martin na bielom koni, metelica metelicu honí. 
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Nájdi správne cestu pre žabku,  

ktorá si hľadá potravu! 
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Omaľovánka 


