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Pre rodičov, deti a všetkých, čo sa zaujímajú o naše zariadenie 



Mikulášku, dobrý strýčku...

Ako každý rok, tak  aj tento,  naše zariadenie 

neobišiel dlho očakávaný ujo v červenom plášti 

s hŕbou  darčekov  -  náš  strýček  Mikuláš. 

Samozrejme  neprišiel  sám,  ale  na  pomoc  si 

zobral  aj  čerta,  keby   niektoré  z detičiek 

neposlúchalo.  Avšak čert  mohol  spokojne zostať za dverami,  pretože v našom 

zariadení sú len dobré detičky.

 Presvedčil sa o tom dňa 09.12.2013 v triede veselých mackov. Tam už na neho 

čakali deti z Domova sociálnych služieb Slniečko a Materskej školy Očko. Aby sa 

strýčko Mikuláš cítil dobre a videl, aké sú naše detičky šikovné, pripravili si  spolu 

s pani učiteľkami pre neho krásny program plný básničiek, pesničiek, tančekov. 

Po skončení programu sa Mikuláš poďakoval a konštatoval, že tieto deti si určite 

zaslúžia odmenu. Každé dieťa dostalo balíček s dobrotami a spoločne sa usmiali 

do objektívu pána        fotografa.   

Už teraz sa veľmi 

tešíme  na  ďalšie 

stretnutie  s  ním 

opäť o rok.



Čas vianočný, čas sviatočný....

Obdobie Vianočných sviatkov je časom, kedy každý má ku každému akosi bližšie. 

Pre  niektorých  sa  môže  zdať  uponáhľaný,  stresujúci.  Avšak  pre  deti  je  to 

obdobie, kedy sa nesmierne tešia na to, čo sa ukrýva v krásne zabalenom papieri 

pod stromčekom. Predtým však celú atmosféru dotvára predvianočné pečenie. 

Ako už u nás býva dobrým zvykom, pred Vianocami sa naše zariadenie mení na 

oázu medovníkovej vône. Deti s pomocou 

pani učiteliek miesia, vykrajujú cesto na 

medovníčky  a naša pani  kuchárka  z nich 

v peci vyčaruje chutné maškrty, ktoré si 

samé  detičky  ozdobia.  Takto  upečené 

medovníčky  potom  máte  aj  vy,  milí 

rodičia, možnosť ochutnať na vianočnej besiedke.  

Inak tomu nebolo ani tento rok. Spoločne sme sa 16.12.2013 zišli v priestoroch 

materskej  školy  v triede  veselých  mackov,  aby  sme  sa  nachvíľu  zastavili 

a vychutnali  čaro  Vianoc,  ktoré  sa  snažili  dotvoriť  aj  deti  s pomocou  pani 

učiteliek  nacvičeným  programom.  Šikovní  Tigríkovia,  veselí  Mackovia 

a Miláčikovia    sa  predstavili  ako   básnici,  speváci  a tanečníci.  Spoločne  sme 

strávili  krásne  chvíle  plné  pohody  a úsmevu. Pod  stromčekom  deti  čakalo 

množstvo hračiek, s ktorými sa majú možnosť počas pobytu v zariadení hrať. 

Pevne  veríme,  že  aj  budúci  rok  si  budeme  môcť  vzájomne  zaželať  pokojné 

prežitie Vianočných sviatkov.



Kocúr v čižmách

Určite  väčšina  z nás  pozná  túto  známu  rozprávku 

o kocúrovi, ktorý pomohol svojmu pánovi získať ruku 

princeznej a kráľovstvo. Naše deti však mali možnosť 

zažiť  atmosféru  príbehu  s reálnymi  hercami 

v bábkovom  divadle  v pondelok  13.01.2014.  Predtým 

však absolvovali cestu autobusom, ktorý nás odviezol 

priamo až pred Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej 

Bystrici.  V  divadle  nás  už  čakali  tety  uvádzačky, 

ktoré sa postarali o naše kabátiky a usadili nás. Deti 

sa síce spočiatku obávali tmy a svetielka ukazujúce na obrázok kocúra, avšak po 

príchode  hercov  bolo  po  obavách.  Svojim  potleskom,  smiechom  a hlavne 

komunikáciou s hercami sa celým divadlom niesla príjemná atmosféra, ktorú sme 

ocenili nielen my, ale aj herci. 

Nedá nám tie najlepšie „hlášky“ detičiek nezverejniť....:)

Princezná: Kto si ma len vezme za muža?

Filipko: Ja

Princezná: Potrebujem  muža,  ktorý  je  veselý, 

šikovný a vie hrať badminton. 

Julka: Ja viem hrať badminton.

Kocúr: Tak a zjedol som tú myšku.

Radka: A chutila ti? 

Dominik  (na  konci  predstavenia):  Kedy  začne  tá 

rozprávka?       

Foto: fotogaléria bábkového divadla 



Zdravýživka medzi nami

Vďaka   projektu  EÚ  „Školské  ovocie“, ktorý 

podporuje  Fructop  Ostratice  sa  deti  našej 

materskej  školy  mali   možnosť  stretnúť  so 

Zdravýživkou a prežiť pár zaujímavých chvíľ a niečo 

sa dozvedieť o zdravom stravovaní. Zdravýživka si so 

sebou  priniesla 

zázračný   košík  s ovocným  sadom   a  

supermarketom. Prezradila tajomstvá abecedných 

potravinách  prestrela  koberec,  kde  sa  deti  učili 

správne  stolovať  a vyberať  vhodné  potraviny. 

Nakoniec  nakúpili  v supermarkete  a za  odmenu 

dostali omaľovánky a chutné jabĺčka z Ostratíc. 

Foto zdroj: www.zdravyzivka.sk

Knihy plné tajomstiev

Ako je  už  veľmi  dobre známe,  mesiac  marec sa  nesie  v znamení  kníh.  Nielen 

aktivity počas  dňa sú venované téme kníh a s nimi  spojených hrdinoch.  Avšak, 

jeden  deň  v tomto čarovnom mesiaci  deti  navštívili  Verejnú  knižnicu  Mikuláša 

Kováča v Banskej Bystrici na Okružnej ulici. Teta knihovníčka si spolu s káčerom 

Donaldom pripravili zaujímavé rozprávanie o rozličných druhoch kníh, naučili sa 

básničku,  prezerali  si  knižky 

a vyfarbovali  obrázok  Káčera 

Donalda.  Na  záver  sme  sa  všetci 

spoločne  odfotili  a rozlúčili  sa 

s vierou o opätovné stretnutie.



Čo sme sa naučili  

Domov sociálnych služieb Slniečko a Detské centrum Miláčik

Deti zo Slniečka a Miláčika sú šikovné, veľmi hravé, radi spievajú, hrajú sa 
a  maľujú.  S príchodom zimy sme sa  s  deťmi  naučili  pesničku  a  krátku 
básničku, ktoré spoločne zaspievali a zarecitovali pri príchode Mikuláša. Za 
odmenu dostali balíček sladkostí.

Padá sniežik

Padá sniežik na jedličku

posypal aj veveričku, 

veverička si smelo

poskakuje veselo.

Zúbky brúsi si maličké

a hojdá sa na vetvičke, 

vylupuje zrniečka,

pozerá do slniečka.

 

MIKULÁŠ

Čo si večer zaželáš?

Aby prišiel Mikuláš, 

 aby bielu bradu mal

a darčeky rozdával.



Čo nás čaká

Marec:

- canisterapia

- animoterapia s poníkmi

-plavecký výcvik

Apríl:

-  tvorivá  dielňa  –  „  Naša  tradičná  Veľká  noc“-  rodičia  a rodinný  príslušníci 

prezentujú tradície a výrobky

- výstava prác pre verejnosť

- canisterapia

- animoterapia s poníkmi

- „Veselé zúbky“ – beseda o hygienických dentálnych 

návykoch

- „Deň zeme a týždeň lesov a vtákov“

Máj:

-„Srdiečko pre mamičku“ – zhotovenie darčekov pre mamičky

-Deň matiek – program, vystúpenie 

- canisterapia

- animoterapia s poníkmi

-„Bezpečne na ceste“- beseda so zamestnancom PZ

Jún:

-MDD- športový deň

- olympiáda o putovný pohár primátora BB

-rozlúčka s predškolákmi

-výlet detí

- canisterapia

- animoterapia s poníkmi



Jar  sa  už  nezadržateľne  blíži,  slniečko  už  začína  hriať  a všetko  sa 
prebúdza. Preto aj my privítame jar krátkou básničkou a omaľovánku, ktorú 
si môžete vyfarbiť. 

Jar
Prebúdza sa lúka, pole,

prebúdza sa hora,
zlietla zrána lastovička

do našeho dvora.

Na okienko prisadla si,
na okienko klope,

hor sa deti,
prvosienky sú už na priekope.

Spoj prerušovanú čiaru a pomôž včielke dostať sa k tulipánu. Obrázok si vyfarbi.



Aké perličky, majú naše detičky..:)

Pri vyfarbovaní

EM: „Pani učiteľka, pomôž mi popri čiare, bo ma vyhodilo za čiaru.“

Smutné slnko

NK: „Prečo je nervózne to slnko?“      

Pozvanie

RP:“ Pani učiteľka, ja by som Vás pozvala na čajový dýchanok.“

Pracujeme s     interaktívnou tabuľou  

EK: „Dominik nechaj pani učiteľku, ona to zvládne.“

Prezliekame sa do pyžamka

EK: „Natálka ovoňaj ako mi smrdia.“ (pančušky)

Omaľovánky

EM: „On má asi deravú ruku, keď len čarbe, šáák?“

Jedna druhej riekla

LŠ: „Šak sme rovnaké? Máme veľkosť.“

Cvičíme, cvičíme denne aspoň chvíľu

EM: „Pani učiteľka, ja dnes nemôžem cvičiť, lebo ma bolia, oky?!“

Na školskom dvore

TP pani učiteľke: „Pusť ho, ty kobra jedna.“

Zima, zima tu je...

MK: „Daj mi ruku, pani učiteľka, ti ju oteplím.“

Keď to nejde, tak to nejde

TŠ: „Nejdú mi slipy.“ ( pri obliekaní)

Chlapi a     ženy  

FN: „Chlapi neplačú, chlapi pijú pivo a fajčia.

A baby sa nebijú. Baby sa hladkajú, stískajú a objímajú.“



Keď prídem raz na F  erari...   

NS (dievčatko): „Ja bývam v Sásovej.“

LM (chlapček): „Zohnám si auto a zašoférujem k tebe.“

Ach tá láska nebeská....

MK (dievčatko): „Natálka, ja ťa milujem. Aj teba, pani 

učiteľka,  milujem.  Aj ocka milujem...(po  chvíľke ticha) 

-vieš, chlapi majú radi mladé fešandy.“

Hrdo a     od srdca  

LS: „Pani učiteľka, ona je pyšná a nahrdená, že má šesť rokov.“

Zavárame

LS: „Tu mi zavárali okuliare.“

Uhm, tie moravské koláče

TF prechádza s koláčmi okolo pani učiteľky: „Aká pekná, vypasená.“

Očný klam

SK pani riaditeľke: „A ty si prečo taká špinavá?“

Pani riaditeľka: „To mám taký fľakatý pulóver, to nie som špinavá.“

SK ( opäť podozrievavo): „To naozaj nie si špinavá?“
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