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Marcové vydanie časopisu

Očko
Pre rodičov, deti a všetkých, ktorí sa zaujímajú o naše zariadenie.

Zelený svet 2015
Je medzinárodná súťaž tvorivosti detí a mládeže,
ktorého

vyhlasovateľom

je

Ministerstvo

životného prostredia SR. Tohtoročnou súťažnou
témou je Pohľadnica pre najdrahšieho človeka.
Má zachytávať kúsok prírody, zvieratá, kvety,
krajinu...
Pod vedením našej pani učiteľky Mgr. Táničky
Krištofovej sa aj naše deti zúčastnili uvedenej
súťaže. Celkovo bolo poslaných päť prác, ktorých tvorcami sú:
Laurinka Štelclová, Mirko Blaško, Natálka Svobodová, Dominik
Murín.

Slávnostné

vyhlásenie

víťazov sa uskutoční 25. mája 2015.
Preto našim deťom držíme palce,
aby

sa

stali

prácami,

ktoré

pohladia nielen oči ,ale aj srdce.
Všetky
môcť

súťažné práce
osobne

prísť

si

budete

pozrieť

do

priestorov Múzea SNP v Banskej Bystrici v dňoch od 25. – 29. mája
2015. Ste srdečne vítaní. Avšak, my Vám ponúkame možnosť pozrieť
sipráce našich detí už teraz.

Vyniesli sme, vyniesli sme Murienu....
Slová tejto piesne sa niesli ulicami Banskej
Bystrice od našich škôlkarov v jedno piatkové
dopoludnie.Pripomenuli sme si tak tradíciu
vynášania Moreny a tým spojenú rozlúčku so
zimou, chorobami
a smrťou, ktorej nositeľkou je už spomínaná
Morena. Pred samotným hodením do potoka si
deti zaspievali pieseň typickú pre túto tradíciu
a následne po nej Marmurienu poslali po prúde
potoka do zabudnutia a mohli tak pirvítať nastupujúcu jar.

Zubožrút, zubožrút...chytím kefku, vyženiem ťa preč...
...ako sa staráme o naše zúbky s Veselými zúbkami...

Tvoríš,tvorím, tvoríme...
..... alebo veľkonočné dielničky pre šikovné ručičky...
Počas predveľkonočného týždňa sa
v našom zariadení konali tvorivé
dielne. Deti mali možnosť maľovať
veľkonočné

kraslice,

vytvárať

veľkonočné

ovečky

a zdobiť

medovníčky a mnoho iného. Touto cestou sa chcme poďakovať všetkým
rodičom, ktorí pridali ruku k dielu vyfúknutými vajíčkami, čím
pomohli

ku

skrášleniu

našich

šatničiek

krásnymi

kraslicami.

Dianovcom ďakujeme za ozdobné prútie.Vďaka taktiežpatrí rodine
Ruskovej,

ktorá

nám

priniesla

medovníčky a materiál na ich zdobenie.
Poďakovanie patrí mamke a starej mame
Alexka Magyara, ktoré s nami strávili
tvorivé dopoludnie, priniesli medovníčky
a ukázali nám ako sa také doborty zdobia. Detičky si to s radoťou
vyskúšali a výsledky ich práce si môžete všimnúť nielen na fotkách
,ale aj v priestoroch nášho zariadenia.

Farbené vajíčka
Vajíčko červené, vajíčko zelené,
dnes každé vajíčko je pekne sfarbené.
Kdeže tie vajíčka odtiene vzali,
veď farbu hnedú len spočiatku mali.
Možno dnes sliepočky farbičky zjedli,
možno kurz výtvarný v kuríne viedli.
Možno, že slniečko má takú moc,
vajíčka farbí vždy na Veľkú noc!

Vyfarbi obrázok.

zdroj: http://skolka.menin.cz/prace.html

Milí rodičia a priatelia
detského centra MILÁČIK
a DSS Slniečka
V tomto období máte možnosť prispieť 2% z vašich
odvedených daní pre skvalitnenie, skrášlenie a spestrenie
prostredia kde vaše deti trávia čas, keď nemôžu byť s Vami.

Ďakujeme

Už sa blížia sviatky jari,
už sa tešia veľkí, malí.
Dievky zas báť sa budú,
svoje šaty sušiť budú.
Takáto je Veľká Noc,
tá má svoju čarovnú moc.

Šibi – ryby, mastné ryby,
kus koláča od korbáča.
Ja chcem iba máličko
veľkonočné vajíčko.

Perličky, čo naperlili naše detičky...:)....
Máme tu opäť obľúbenú rubriku „heftíkov“ našich ratolestí. Prajeme
príjemné čítanie a hlavne úsmev na perách.

Láska je láska....
DM: „Vieš do koho som,pani učiteľka?“
DM: „Do Natálky, lebo je šikovná.“
AM: „Ja do Emky, lebo do nej nikto nie je.“

Láska po druhé...
EK: „My sme s Alexom do seba zamilovaní?“
P.uč.: „Prečo si to myslíš?“
EK: „Pretože ma Alex miluje.“
Hmm, Hercules...
DM zobral valček do ruky a dievčatko NS: „Ty môj silák“
Keď má niekto sviatok...
RH: „Prajem Ti všetko najlepšie, aby si poslúchal mňa a rodičov.“
Pri prezliekaní...
Chlapec sediaci na stoličke a druhý mu hovorí FN: „Nad čím dumáš,
máš sa obliekať.“
Ticho ako ticho...
Deti: „My sme tíško ako psíčky.“
FN: „Ty nie si ticho, ty si mačka.“
Jazyková prešmyčka...
MB: „Ja chcem iba šťavičku, ja chcem....“
FN: „Veď máš stoličku, tak ticho seď.“
Mám čierny deň...
LM: „Pani učiteľka, nechcite nič odomňa, dnes mám ťažký deň.“

Keď máme zlú náladu...
LM: „Ja tu nebudem obskakovať okolo detí.“
„Ja sa pobalím a idem odtiaľto preč.“
„Nikto na nechce, ani pani kuchárka.“

Nejaké tie záchodikové...
MB: „Pani učiteľka, poď mi utrieť ritku. Stoj, ešte nie, ovno ešte ide.“
MB: „Tam je ovno. Nejdem na ovno akať.“
Starosti so ženením...
OK (chlapec): „Nemôžem sa oženiť s dievčaťom, lebo ma z toho bolí
žalúdok. Radšej sa vydám za Dominika Diana.“
Zajkovia...
FZ: „Pani učiteľka, ty si starý zajac a ja mladý zajac.“
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