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Momentálne sme online, takže, každý je 

redaktor, kto má chuť. 

 

Milí naši verní čitatelia.   

 

Ďalšie koronové číslo.  V mesiaci marec sme mali smutné ročné 

výročie, čo sme si začali zvykať na rúška, umývanie rúk, museli sme 

obmedziť kontakty a škola, učenie, sa pre väčšinu z nás odohrávalo 

v obývačke alebo v kuchyni.  

Každý týždeň čakáme, kedy sa budeme môcť stretnúť na chodbách 

školy. Viete, že už máme vymaľovanú celú školu? Že už máte krásne 

stojany na bicykle? Dúfame, že ste prežili veľkonočné sviatky, kedˇnie 

s celou rodinou, tak aspoň s najdôležitejšou časťou svojej rodiny. 

Zostaňte zdraví a vydržme ešte!!! Už, už sa určite uvidíme.                      

L. Varga 
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  Jar 
Jar pomaly už blíži sa, 

treba ísť von do lesa. 

Cez víkend hlavu vyvetrať, 

a veľa pekných myšlienok v tej hlave mať. 

  

V lese veľa zvierat stretnúť, 

do fantázie sa trochu prepnúť. 

Doma nechať starosti, 

nech sa už nikto nezlostí. 

  

Kvety za chvíľu už začnú kvitnúť, 

a takto pekne nechať ten víkend plynúť. 

Pondelok tak začať s úsmevom na tvári, 

a všetko sa raz-dva podarí.  

 
Richard Končok  

                                                                                                                                               Obrázok. D. Mitašová, 3.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok: S. Karlova, 3.F  

VAŠE PRÁCE  
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ONLINE UČENIE 
Piataci sa učia online, a k tomu fašiangovo naladení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Jenis, 3.F 

 

INFO Z HODÍN.. .  
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Aj ty si dáš? 
 

Čo sa deje ?! Kde som? Ako som sa sem dostala? Prečo som na streche domu? Čo to znamená, kto ma sem 

priniesol a čo sa so mnou stalo?  

Dobre už žiadne otázky, treba sa spamätať idem domov. Doma som si dala kávu a začala som tápať v pamäti, 

čo sa vlastne stalo a zavolala som osobe čo som si myslela, že by tam so mnou mohla byť. Bol to naj kamarát Boris a 

ten si tiež nič nepamätal, čo sa mohlo stať.  

Tak som začala ďalej pátrať. Po dvoch dňoch som sa dopátrala, že Elli kúpila nejaké tabletky proti únave, že 

vraj, aby sme si užili festival, ale zaujímavé bolo, že som si nič také nepamätala iba útržky, ako keby sme si dávali tie 

tabletky celý festival.  

Na ďalší deň ma čakala ďalšia party a išla aj Elli. Opýtala som sa jej čo to bolo vlastne za tabletky a ona 

povedala, že ich tu má aj dnes. Aj keď som nechcela znova na všetko zabudnúť, tak som si dala a užila som si to. 

Videla som všetko možné aj nemožné. Bolo mi znova zle a zobudila som sa ráno, keď tam boli už iba upratovačky.  

A tak som išla domov a začala som tie tabletky užívať aj keď som vedela, že ma to svojím spôsobom zabíja. A 

ideme na ďalšiu diskotéku a takto to bolo 2-3 krát do týždňa. Takto som fungovala minimálne 4 mesiace.  

A zrazu tma..!  

Zobudila som sa na to, že ma niekto oslovuje: „Pani zobuďte sa!“. Pomaly som otvárala oči, a uvidela som 

zdravotnú sestru. Tá mi hovorí ste vo vážnom stave a o chvíľu príde doktor ten vás bude o všetkom informovať. 

Doktor prišiel neskôr ako povedala sestrička, a zatiaľ som počítala kvapky, ktoré mi išli pomaličky z infúzie. 

Napočítala som ich veľmi veľa, a to som ich aj veľa nepočítala. 

O niekoľko hodín prišiel doktor a povedal „čo je vo veci.“ „Pani vyoperovali sme vám jednu obličku a zistili 

sme, že máte iba na 40% funkčnú pečeň. Máte už iba dve možnosti, buď budete stále užívať tie tabletky a skôr či 

neskôr zomriete, alebo sa vzchopíte, začnete zdravo žiť a tým, že pečeň má funkciu regenerácie, tak si zachránite 

život.“ Ešte vám urobíme niekoľko vyšetrení, a o pár dní pôjdete domov.“ Ako som išla spať pomaly som si 

uvedomovala, že to ako žijem nie je správne a chcem sa zmeniť. Preto som sa rozhodla, že už nikdy v živote si 

nedám do úst žiadne takéto alebo podobné tabletky.  

Keď som prišla domov vyhodila som všetky tabletky, ktoré som mala a zrušila všetky party, ktoré sa chystali. 

Zo začiatku, čo som to vysadila som nevedela spať, triasli sa mi ruky, mala som depresie... Našťastie som sa z toho 

dostala a ani nepriateľovi neprajem zažiť tú bolesť a trápenie, čo som vtedy mala. Aj keď som prišla o „kamarátov,“ 

radšej by som ich vôbec nechcela spoznať. Kamaráti nie sú o tom, že nás budú podporovať vo veciach, ktoré nie sú 

správne. Každý by si mal hľadať kamarátov, s ktorými sa budeme môcť zabaviť aj bez alkoholu, tabletiek, cigariet 

a drog. A ako by si sa zachoval ty na mojom mieste?                                                    M. Mišová, 9.A 

 

VAŠE PRÁCE  
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Úžasné ťaženie predĺžila Nina Kostolanská zo 7.B aj 

v celoštátnom kole olympiády z anglického jazyka. 

Odniesla si bronzovú medailu, takže je oficiálne treťou 

najlepšou angličtinárkou Slovenska vo svojej kategórii!  

 

 

- Viete, čo je najkrajšie na jari? 

- Že sa môžete sánkovať o hodinu dlhšie... 

 

 

INFO Z HODÍN.. .  
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Veľkonočné sviatky a jednotlivé dni 

Týždeň pred Veľkonočným pondelkom sa začína veľký týždeň, tzv. Veľkonočná oktáva.  

Kvetná nedeľa - V kostole sa v tento deň posväcujú bahniatka – vŕbové vetvičky, ktoré majú ochrániť počas roka pred 

búrkami, bleskami a krúpami. Domácnosti by sme si mali vyzdobiť vetvičkami a farebnými jarnými kvetmi. 

Modrý pondelok - Prívlastok „modrý“ je odvodený od tmavobelasého rúcha, ktorým sa v minulosti prikrývali oltáre, 

a tiež súkna, ktorými sa zdobili kostoly. Podľa tradície bol pondelok pre kresťanov vždy voľným dňom. 

Žltý utorok - Prichádza jar, užívame si viac slnečných lúčov, kvitne zlatý dážď a to všetko odráža Žltý utorok. V tento 

deň sa tiež na oltári v kostoloch kládlo žlté súkno. 

Škaredá streda - Naši predkovia ju poznali aj pod prívlastkom „sazometná, čierna, sazivá.“ 

Počas tohto dňa sa v slovenských dedinách v minulosti vymetali komíny, čím sa vyháňali zlí duchovia z príbytkov. 

Zelený štvrtok - Na Zelený štvrtok sa ľudia umývali v potokoch, aby boli silní a zdraví. 

Kto ešte pred východom slnka zjedol pečivo natreté medom, bol uchránený pred žihadlami ôs a uštipnutím hadov. 

Na Zelený štvrtok sa malo sadiť a siať, ale len do zotmenia, pretože v noci na Veľký piatok sa na krížnych cestách 

schádzali bosorky a čarovali. Majú sa jedávať zelené potraviny a jedlá, ako špenát... Zaujímavosť – na Zelený štvrtok 

by ste si nič nemali požičiavať, ani sa hádať.  

Veľký piatok - Veľký piatok je pripomienkou dňa ukrižovania a smrti Ježiša Krista. Ako symbol hojnej úrody sa na 

stromy do záhrad vešali maľované vajíčka.  

Biela sobota - Na Bielu sobotu ľudia navštevovali hroby svojich blízkych. V domácnostiach sa pralo, upratovalo a 

bielili sa izby. Ľudia verili, že vyčistením domovov z nich vyženú choroby a všetko zlé. 

Piekli sa veľkonočné baránky, plietli sa korbáče. Dievčatá pre šibačov chystali vajíčka.  

Veľkonočná nedeľa - Deň vzkriesenia, kedy  

Kristus vstal z mŕtvych. V tento deň sa doslova  

hodovalo. Začínalo sa vajíčkom. Hlavný chod bol  

z hydinového mäsa. Všetci sa mali dobre najesť,  

aby boli sýti po celý rok. 

 

Veľkonočný pondelok - S ním je spojená  

veľkonočná šibačka dievčat (aj oblievanie) a  

veľkonočné hodovanie. Chlapci chodia od domu k  

domu s korbáčmi upletenými najčastejšie z vŕbového  

prútia, ktoré sú ozdobené stuhami.  

Šibú dievčatá, aby boli zdravé a silné po celý rok,  

a vinšujú.  

Za to dostanú maľované vajíčka, kraslice.   

Niekedy je zvykom, že v utorok chodia s  

korbáčom zasa dievčatá.  
 

                                                                                                        

                                                                                                         Ilustrácia: S. Lenharčíková, 3.F 

VEĽKÁ NOC  

https://lepsiden.sk/velkonocny-baranok-recept/
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Priateľstvo 
 

 Mám jednu veľmi blízku kamarátku, s ktorou sa poznám od škôlky. Vyrastali sme spolu. Chodili sme 

do jednej triedy, bolo nám veselo a vystrájali sme rôzne šibalstvá. Od najstarších čias mnohí filozofi aj iní 

myslitelia tvrdili, že jeden skutočný priateľ je nesmierne hodnotnejší než vlastnenie všetkých bohatstiev na 

svete a veru mali pravdu. No toto sa všetko zmenilo, keď musela s celou svojou rodinou odísť do Číny, 

pretože tam z práce vyslali jej otca. 

Keď som sa to dozvedela, bola som veľmi smutná, mrzelo ma to, že sa s ňou nebudem môcť 

stretávať každý deň. No, aj tak sme naďalej boli spolu v kontakte, každú sobotu ráno o desiatej sme spolu 

telefonovali. Vždy mi ukázala aké je u nich počasie, ako sa má, ako sa jej darí v škole. Aj keď moja 

kamarátka chodila do školy v Číne, stále bola zapísaná v našej škole. Najviac som sa tešila na leto a hlavne 

na jún, pretože to bol čas, kedy sa blížil návrat mojej kamarátky. Letá sme trávili šantením od rána do 

večera. Bol to čas, kedy sa mohla doučiť učivo zo slovenčiny, a nabrať novú slovnú zásobu. Spomínam si, 

keď nás moja mama skúšala a diktovala nám diktát zo slovenčiny. Bolo vidieť, že jej slovenčina robí 

problém, a že ten každodenný kontakt s ľuďmi, ktorí rozprávajú po slovensky chýba. Aj keď nebol žiadny 

rozdiel v jej prízvuku bolo vidieť, že niekedy mala problém a často hľadala slovíčka. Niekedy úplne zabudla 

ako sa píšu. Stávalo sa, že nahrádzala slovenské slovíčka anglickými. Ľudia, ktorí žijú na Slovensku si ani 

neuvedomujú aký nádherný a ľubozvučný je náš jazyk, a zároveň aký zložitý. Ešte  

zaujímavejšia je história jeho vývinu. Keď sa v škole na hodinách učíme históriu vývinu  

jazyka, ani sa mi nechce veriť, že takými rôznymi prekážkami náš jazyk vznikal. a ešte  

úžasnejšie je, ako dokážeme cudzie slová prispôsobovať. Niekedy sa sama čudujem, že ľudia, ktorí prídu 

na Slovensko sa pomerne rýchlo dokážu naučiť po slovensky, aj keď určite sa mu venujú až niekoľko hodín 

denne. 

Momentálne sa už z Číny moja kamarátka vrátila a  

prestúpila do anglickej školy, kde sa učia predmety po anglicky,  

a kde môže pomaly dobiehať slovenčinu, ktorú zameškala.  

A aj napriek tomu, že moja kamarátka prežila časť života  

v inej krajine s inou kultúrou a iným jazykom stále je Slovenka,  

ktorá je hrdá na svoju krajinu a svoj materinský jazyk.  

 

N. Miková, 8.A 

 

 

 

Z VAŠEJ TVORBY  
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Voyage dans le temps |  
Time travel 

„Voyage dans le temps” je revue, ktorý sa zaoberá minulosťou. Hlavne teda 

známymi osobnosťami z minulosti. Asi sa pýtate : ,, Ako to asi dokážu ? “ No 

na túto otázku by som Vám veľmi rád odpovedal, no nemôžem máme to prísne 

zakázané. Každopádne v dnešnom článku Vám predstavím jedného známeho 

francúzskeho spisovateľa Jules Verna. Jeho knihy sú dodnes veľmi populárne, 

hlavne medzi mládežou. Napísal mnoho diel, ktoré sú v žánri science fiction. 

Dnes sa porozprávame o diele menom „Pätnásťročný kapitán.“ 

______________________________________________________________ 

 

Entretien avec M. Jules Verne 
(Rozhovor s pánom Jules Vernom) 

 
 

- Zdravím Vás !  

- Viem, že ste teraz asi v šoku, no nemusíte sa ničoho báť. Sme tu, pretože by sme s Vami chceli spraviť reportáž, 

ak Vám to samozrejme neprekáža. 

- Dobrý deň ! Samozrejme veľmi rád Vám odpoviem na vaše otázky. 

- Chceli by sme sa Vás spýtať na dielo „Pätnásťročný kapitán,“ resp. na hlavnú myšlienku. 

- Toto dielo hovorí o tom ako sme si všetci rovní. Bez ohľadu na rasu, farbu, spoločenské postavenie alebo 

náboženstvo a poukazuje na hrôzy obchodu s otrokmi. 

- Čo Vás inšpiruje na písanie svojich príbehov ? 

- Pravdepodobne dobrodružstvá s kamarátmi z detstva na ostrove Feydau. Poprípade krajiny, ktoré som 

navštívil ako napr. Anglicko, Škótsko, Škandinávia, USA, Afrika, Nemecko... 

- Mali ste niekoho kto Vaše sny a dobrodružstvá podporoval ? 

- Áno, môj strýko Châteaubourg, ktorý sa venoval umeniu a maľovaniu. Pamätám, že som si často prezeral jeho 

albumy s kresbami krajín, ktoré navštívil.  

- Túžili ste byť niekedy kapitánom lode alebo niečím podobným ? 

Z VAŠEJ TVORBY  SLOVENČINA  
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- V roku 1839 Nechal som sa najať ako plavčík do Indie , ale rodičia mi v tom zabránili. Tak som odcestoval do 

Paríža a vyštudoval právo. 

 

 

 

- „Wow“  Veľmi radi by sme sa s Vami ešte porozprávali, ale 

kráti sa Nám čas. Ďakujeme Vám veľmi pekne za Vašu 

ochotu. Dovidenia ! 

- Potešenie je na mojej strane, Dovidenia !  

Tak to bol Náš rozhovor s pánom Jules Vernom, dúfame, že ste sa 

dozvedeli niečo nové. Ak sa Vám dielo „Pätnásťročný kapitán“ 

páčilo tak neváhajte a bežte si ho prečítať. Taktiež sa oplatí si 

prečítať aj jeho ostatné diela.  

To je od nás všetko. 

Ďakujeme Vám za Váš čas . 

Dovidenia !                                                     Akinšinová Kristína 8.A  
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Nech sa páči, náš text.  

Otextovala Miška Burtovská, hudbu sa pokúša 

skomponovať Lenka Varga. Povieme Vám, zatiaľ sme sa 

dosť nasmiali. Uvidíme, ako nám to pôjde ďalej a ako si 

poradia naši speváci.  

Ak si šikovní vo vytváraní videa, animácii alebo dokonca 

aj v hudbe, určite Ťa chceme do nášho tímu.  

 

Kuchárky 
 

Každé ráno - veru áno, vstanú zaránky, 

vpochodujú do kuchyne tety kuchárky! 

 

Učíme sa, tešíme sa, veselíme sa, 

kuchárky sa dohadujú, čo bude z mäsa. 

 

 

 

Nakrájajú, nasekajú mrkvu, cibuľu, 

Zatiaľ čo my počítame príklad na tabuľu... 

 

Buchty, knedle, ryža, šalát pre žiakov školy, 

aby naše múdre deti hladné neboli. 

 

Ref:            Čo sa varí,  pod pokrievkou,  

potešia sa hladné deti dobrou polievkou. 

Ref:             Čo sa varí,  pod  pokrievkou,  

potešia sa hladné deti dobrou polievkou. 

 

Varia pre nás, varia s láskou, varia s potechou, 

šibalsky sa oháňajú veľkou varechou. 

 

Zvŕtajú sa pri šporáku, v bielej zásterke, 

dobroty nám servírujú, každí všetko zje. 

 

Muzikanti vyhrávajú v brušku ostošesť, 

Zvonček zvoní, škola končí, ideme už jesť. 

 

Tanieriky, poharíky, nože, vidličky, 

v jedálni mi najviac chutia.... dukátové buchtičky. 
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ZELENÁ ŠKOLA 
Aj tento rok sme sa zapojili do environmentálneho projektu Zelená škola.  

Na škole máme aj krúžok Zelenej školy, na nešťastie sa nám nepodarilo stretnúť.  

Ale i napriek tomu, šikovný tím vytvorili Environmentálny akčný plan. S tretiakmi sme sa 

pozreli v akom stave máme náš školský dvor. A keďže to nie je žiadna sláva, chceme doň pridať 

viac zelene a hlavne, CHCEME SA UČIŤ VIAC VONKU!!! A učenie vonku je našim hlavným 

cieľom. Priložíš aj Ty ruku k dielu?  

 

  

CIEĽ 1:  
Aktívne premeniť 10% 
plochy vonkajšieho 
areálu školy a následne 
ho využiť na 
environmentálnu výučbu 
minimálne raz mesačne 
každá trieda.   

AKTIVITA:  

- Vytvorenie dizajnu areálu školy s využitím  

environmentálnych prvkov navrhnutých kolektívne 

- Revitalizácia náučného chodníka, posúdenie stavu drevín a ich 
vysadenie drevín. 

- Vytvorenie priestoru a tvorba zeleného bunkra. 

- Vytvorenie priestoru a realizácia bylinkovej špirály v priestoroch 
školského areálu 

- Príprava a vytvorenie jedlej záhrady, výsadba rastlín. 
     -     Postavenie kompostoviska 

CIEĽ 2:  
Realizácia minimálne 8 
celoškolských 
environmentálnych 
aktivít zameraných na 
zvýšenie povedomia 
o ochrane prírody.   

AKTIVITA:  

- Návšteva Botanickej záhrady v Bratislave 

- Rovesnícke vzdelávanie na tému Ochrana zelene. 

- Výtvarná súťaž „Chcem žiť a viem sa dobre schovať.“  

Vytvorenie príbehu, komiksu, cykle života chránených 

živočíchoch, ktoré následne budú slúžiť ako pomôcka pri 

výučbe. 

- Kútik živej prírody v každej triede, interiérovej zelene nielen 

v triede, ale aj na chodbách školy. 

- Deň Zeme – celoškolský projekt. Súťaž o „Najzelenšiu triedu.“  

- Zavedenie ekohliadok, ktoré  budú dohliadať  a motivovať 

spolužiakov v starostlivosti o rastliny v exteriéri aj v interiéri. 

- Aktivity v spolupráci s Daphne. Deň vody, vychádzky a aktívne 

pozorovanie prírody. 

- Starostlivosť o bylinky v bylinkovej záhrade, zber a sušenie. 

- Ochutnávka čajov z našej záhrady.  

- Pravidelné príspevky do školského rozhlasu na aktuálne témy 

Zeleň  a ochrana prírody.  

Z VAŠEJ TVORBY 
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Richard a rytier Malfoj 
 

Richtár Richard Rýchly bol na rybačke.  

Slnko už roztopilo všetky kryhy. Richard sedel na rybárskej stoličke na brehu rieky. Čítal 

úryvok zo svojej obľúbenej knihy o rytierovi Albusovi Severusovi Malfojovi z Chrabromilu. V 

rybárskej taške si doniesol bryndzový chleba a jablko, aby nebol hladný. Doniesol si aj koryto, do 

ktorého dával ulovené ryby. Niekoľko rýb chcel darovať svojmu strýcovi Filčovi pre jeho mačku 

pani Norisovú. Ryšavý rys z lesa zacítil rybacinu. Opatrne sa skryl za vŕbu, aby ho rybár nevidel a 

nepočul. Richard ho nepočul, lebo na poli pri rieke ryl bager ryhu. Rys ukradol z koryta všetky 

ryby. Utekal do svojej lesnej skrýše pod skalou, z ktorej prýštila pramenitá voda Rajec. Keď Richard 

zistil, že nemá v koryte ryby, bol veľmi nešťastný. Strýc Filč bude do neho rýpať, že je nešikovný.  

Nemohol naháňať zlodeja s boľavou nohou. Utekal by pomaly ako korytnačka. Zatiaľ malá 

myška prišla k rybárskej taške a začala hrýzť do bryndzového chleba a jablka. Keď sa Richard 

vrátil k rybárskej stoličke, našiel v taške iba ohryzok z jablka. Trýznil ho veľký hlad. Spomenul si, 

že pre ryby doniesol vo vrecku ryžové guľky s kukuricou. Nazbieral si k nim na brehu rýdziky. Ryža 

s rýdzikmi mu vôbec nechutila. Ďalšie ryby sa mu už nepodarilo uloviť.  Bol smutný. Pomyslel si na 

rytiera. Potreboval by jeho pomoc.  

Zrazu začal fúkať silný vietor. Richardova kniha sa otvorila a vyskočil z nej biely kôň. Sedel na 

ňom rytier Albus Severus Malfoj z Chrabromilu. Zdvihol si prilbu a povedal Richardovi: „Nebuď 

smutný, dobrý človek, ja ti pomôžem. Počkaj ma tu, kým sa vrátim“. Rytier otočil koňa a cválal cez 

pole k lesu. Na poli bol však rysavý býk veľký ako dom. Keď uvidel rytiera Malfoja zaryčal 

a rozbehol sa oproti nemu veľkou rýchlosťou. Rútil sa ako tornádo. Richard si zakryl oči. Myslel si, 

že už je po rytierovi. Malfoj však vytiahol čarovný prútik z  rýdzeho zlata a  povedal: 

„WINGARDIUM LEVIOSA“.  

Býk sa vzniesol do vzduchu a vietor ho odvial až na Severný pól. Tam ho zjedol ľadový 

medveď. Rytier cválal ďalej do lesa. Jeho vycvičený kôň Maximus  zaňuchal stopu zlodejského rysa. 
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 Keď prišli k jeho skrýši zistili, že rys tam má mláďatká. Kvôli nim ukradol ryby.  

Rytier Malfoj ho preto nepotrestal a vrátil sa k Richardovi. Rozhodol sa požiadať vodných 

ľudí, aby Richardovi dali ďalšie ryby. Tak sa aj stalo. Ryby skákali z jazera  do prázdneho koryta.  

Za chvíľu bolo úplne plné.  

 

Richard sa poďakoval 

vodným ľuďom aj rytierovi 

Malfojovi za dobrý skutok.  

Potom rytier zvolal: 

„ALOHOMORA!“.  

Kniha sa otvorila a rytier 

aj s koňom zmizol v nej.  

Richard bol taký šťastný, 

že zabudol na koryto s rybami 

a utekal domov porozprávať 

všetkým svoj fantastický zážitok. 

 

 

 

Že sa Vám zdalo niečo 

povedomé na tomto príbehu? 

No predsa  

vybrané slovááááááááááá.  

 

Autor, ilustrácia: E. Kázmerová, 3. F  

  

 

ŠKD  



 15 

A TAKTO SA TVORÍ V ŠKD 
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POREKADLÁ O JARI  

Aprílový kvet láme sneh. 

Aprílové lúče prebúdzajú zem. 

Apríl spí a fúka - sľubuje žene vrelo; muž vyzerá: bude 

ešte niečo. 

Bola by to aprílová voda a zeleň bude na svete. 

V apríli sa krajina topí - ponáhľajte sa orať a siať. 

V máji dokonca spieva vietor. 

Máj je veselý, pod každým kríkom je raj. 

 

 

Na jar vám chýba deň, takže sa už nevrátite rok. 

Jar je červená a hladná. Jeseň je daždivá a dobre 

najedená. 

Jarný deň živí celý rok. 

Voda tiekla z hôr - priniesla jar. 

Jar je štedrá na teplo, ale na chvíľu skúpy. 

Na jar je vedro s vodou lyžicou špiny; na jeseň je 

lyžica vody vedro špiny. 

Rastie jarný dážď a jesenný dážď hnije. 

Jarný ľad je hustý, ale jednoduchý. Jesenný ľad je 

tenký, ale húževnatý. 

Jar a jeseň - počasie je osem za deň. 

 


