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Jesenné vydanie časopisu
 OČKO

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

        



Dni dobrovoľníctva alebo ako sme zveľaďovali našu škôlku…

Naša  škôlka  sa  v  septembri  rozhodla  zorganizovať  Dni  dobrovoľníctva.  Do 
tohto podujatia sa mohol zapojiť ktokoľvek z rodičov a zamestnancov, kto mal 
chuť pridať ruku k dielu a tak pomôcť zveľadiť našu škôlku. Rodičia sa mohli 
zapojiť  kedykoľvek,  spravidla  v  popoludňajších  hodinách.  Vďaka  tomuto 
nápadu  a  ochote  rodičov  sa  nám podarilo  premaľovať  farbu  na vonkajšej 
terase a tiež vymaľovať strechu na detskej šúchačke. Okrem toho sme vyčistili 
okolie škôlky od nepotrebných kríkov a lístia. 

Všetkým zúčastneným ĎAKUJEME!
                                                                                                  



Púšťam, púšťaš, púšťame - Šarkaniáda 2015

Lieta šarkan pomaličky,
pozdravuje lastovičky.

Chvostom krúti sem i tam,
vetrom plachtí, 

radosť detí, 
veselý deň želá Vám.

Ako už býva u nás na jeseň zvykom, vybrali  sme si  jeden slnečný deň na 
tradičnú „Šarkaniádu“. Deti sa veľmi tešili  nielen na výrobu, ale hlavne na 
púšťanie šarkanov. Keďže počasie bolo ideálne, nič nám nebránilo v realizácii 
a teda sme v priebehu dňa šarkany vyrobili a potom spoločne púšťali. 

Pri výrobe sme postupovali nasledovne:

1, Vystrihli sme trojuholník z farebného papiera.
      
2, Vystrihli a nalepili sme šarkanovi očká, nos a ústa a spravili 
sme mu vlasy a chvost.

3,  Spoločne sme šarkanovi dokreslili obočie, líca, prípadne fúzy 
a vyfarbili sme ich všetkými farbami, ktoré si deti vybrali.
                

4,  Takto  nádherne  vyrobené  šarkany  šikovnými  deťmi  sme 
zobrali a vybrali sme sa ich púšťať na najväčší kopec v okolí škôlky. Dlho sme 
čakali  na vietor,  keď neprichádzal,  vzali  sme všetko do vlastných rúk - aj 
šarkanov a tak sme utekaliiiiii, že pani učiteľky nestíhali fotiť. Pár fotiek sa ale 
vydarilo, čo poviete?

 



Farba sem a farba tam-Deň farieb

„Farbičky – čarbičky so sebou ja stále mám 
a čo sa mi nepáči, po svojom si prečmáram“. 

Aj naše deti sa pustili do veselého experimentovania s rôznymi farbami pri 
príležitosti Dňa farieb. Rozlišovali sme jednotlivé farby, skúšali ich miešanie, 
pozorovali ich vlastnosti a to všetko prostredníctvom rôznorodých pokusov 

a experimentov. Vytvárali sme farebnú sopku, lávové bublinky, farbili 
krepovým papierom, sledovali reakcie farieb v mlieku, hrali sme sa s farebnými 

kockami cukru, skúšali lentilkový experiment a nakoniec vytvárali nádherné 
obrazy z farebnej holiacej peny a odtláčaním temperových farieb. Celý náš 

„farebný deň“ sme zavŕšili vyzdobením našich chodníkov, ktoré sme premenili 
na galériu krásnych obrázkov hrajúcich všetkými možnými farbami.



Týždeň zdravia- čo nám teta kuchárka pripravila?

Nie sme bratia ani sestry, no náš život máme pestrý.
 Každý z nás je iný, či už z ríše zeleniny, 

a či z ríše ovocia, 
dodávame vitamíny
to je naša robota.

V mesiaci október nám pani jeseň ponúka mnoho svojich darov. Medzi nimi aj 
mnohé druhy ovocia a zeleniny. V našej materskej škole sme sa tiež rozhodli 
objavovať  a poznávať  jesenné  plody,  a preto  sa  týždeň  od  19.  do  23. 
novembra niesol v znamení zdravej výživy. Detičky sa skamarátili s krásnymi 
Ovocníčkami z farebného papiera zo sveta ovocia i zeleniny, priniesli z domu 
mnoho ovocia a zeleniny od výmyslu sveta, aby sme si ich mohli poprezerať aj 
v skutočnosti.  Pri  ich poznávaní sme zapojili  všetky zmysly.  Realizovali  sme 
rôzne didaktické hry, kde sme ovocie a zeleninu poznávali čuchom, hmatom 
a chuťou.  Rôzne  druhy  ovocia  i  zeleniny  sme  využili  aj  pri  výtvarných 

a pracovných činnostiach, a tak 
sme  vytvorili  krásne  práce. 
Otláčali  namaľované  jabĺčka 
a hrušky,  vyrábali  záhradu 
melónov,  zeleninové  strašidlá 
a mnoho  iných  zeleninových  a 
ovocných výtvorov.  S detičkami 
sme  si  pripomenuli  aj  to,  že 
častejšie zahryznutie do jabĺčka 
či  mrkvičky  je  potrebné  pre 
naše telo,  zdravie a hlavne pre 
naše očká. A aby sme nezabudli 
aj  na  našich  rodičov,  pani 
kuchárka im v stredu pripravila 
rôzne  zdravé  dobrôtky  plné 
vitamínov, ktoré mohli ochutnať 
v priestoroch našej MŠ. 



Návšteva domova dôchodcov.

Dňa 28.10.2015 sa naši predškoláci zúčastnili návštevy domova dôchodcov pri 
príležitosti mesiaca úcty k starším, a pre milých starkých si pripravili básničky 
a pesničky, ktorými im vyčarili  na tvárach úprimné a nefalšované úsmevy. 
Deti  boli  nadšené,  že  môžu  prísť  ukázať  čo  všetko  sa  naučili,  a  svojou 
bezprostrednosťou si získali nejedno srdce. S pomocou pani učiteliek vyrobili aj 
krásny darček, ktorý svojim divákom s láskou podarovali. 

A pre milých starkých sme si pripravili aj malý darček, ktorému sa veľmi potešili…



Jesenné tvorivé dielne.

Dňa 28.10. 2015 sa v poobedných hodinách 
konali jesenné tvorivé dielne pre naše detičky 
a  ich  rodičov,  kde  mohli  svojimi  šikovnými 
rúčkami  vytvárať  krásne  umelecké  diela  - 
múdre  sovičky,  jesennú  vázu,  usmievavé 
jabĺčka alebo pestrofarebné stromy - presne také, aké dokáže vyčarovať naša 
Pani Jeseň. Pri svojom tvorení využívali ozdobné, farebné papiere, rôzne farby 
a v neposlednom rade prírodné materiály, ktorými boli hlavne pekne sfarbené 
listy. Rodičia mali možnosť vidieť prácu svojich detí a tiež si sami vyskúšať 
rozmanité  techniky  práce  s  materiálom.  Na  tvárach  všetkých,  malých  i 
veľkých, bolo vidieť radosť a spokojnosť z dobre vykonanej práce.

  

  

  



Bu-Bu-Bu-Halloweenske tekvice...

Ani našu škôlku neobišiel sviatok Halloweenu. V týždni od 26. 10. do 30. 10. 
2015  sa  niesol  v  znamení  strašidiel,  duchov,  kúziel.  Zavítal  k  nám  náš 
kamarát, duch Casper, ktorého sme sa ale vôbec nebáli. Počas tohto týždňa 
sme kreslili  netopiere, duchov a vyrábali si rôzne masky. S pani učiteľkami 
sme  vyrezali  aj  krásne  halloweenske  tekvice.  Nezabudli  sme  ani  na  našich 
najbližších, a ku dňu Všetkých svätých, sme im zapálili sviečku.

                                                                                      

Šikovné  rúčky  detí  v DSS  Slniečku  s 
pomocou  dospelých  vytvorili  obrázok 
strašidelného netopiera, najprv ho vyšívali 
a následne ho vyfarbili prstovými farbami 
a dokreslili mu oči a strašidelný úsmev. A 
na sviatok HALLOWEEN sme si spoločne s 
deťmi  vyrezali  strašidelnú  tekvicu  a 
vytvorili  sme  si  aj  kamaráta  strašiaka, 
ktorý nás každé ráno vítal pri dverách.



Nová trieda: „Múdre sovičky“

V našej  materskej  škole sa  v septembri  školského roka  2015/2016 otvorila 
nová trieda Múdrych sovičiek. Keďže sú v našej škôlke nováčikovia, dovoľte, aby sme 
Vám ich trošku predstavili a podelili sa s Vami o ich prvé 3 mesiace navštevovania 
našej škôlky. 

Triedu Múdrych sovičiek navštevuje 7 detí:  Vladko, Matúško, Filipko, Lucka, 
Terka, Eliška a najmenší Milanko. Ochranné krídla nad nimi rozprestierajú dve nové 
pani učiteľky, Katka a Veronika, ktoré sa s nimi hrajú  a učia ich mnoho nových vecí.

Hoci  niektoré  sovičky  prvé  dni  prišli  so 
slzičkami, dnes sa už do škôlky tešia.  Sú veľmi 
šikovné.  Rady  navliekajú  koráliky,  vypichujú 
obrázky  z farebných  hríbikov  alebo  skladajú 
mozaiku, čím si trénujú svoje očká.

 

Taktiež  rady  kreslia  a vymaľovávajú 
obrázky. Raz za dva týždne do ich triedy chodí 
na  návštevu  kamarát zajko  Japi,  ktorý  sovičky 
učí, že jazyk nie je na vyplazovanie, ale pomáha 
im pekne a zreteľne rozprávať.

Poobede, keď si sovičky oddýchnu v teplých hniezdočkách, si čakanie na príchod 
mamičky krátia pestrými aktivitami. Jeden deň v týždni majú záujmové krúžky, kde 
kreslia, maľujú, modelujú, pracujú s rôznymi materiálmi, inokedy tancujú, spievajú 
a hrajú sa pohybové hry.

Keďže každý mesiac sa v našej materskej škole konajú rôzne akcie, ani Múdre 
sovičky nezaháľali. V septembri sa zúčastnili “Šarkaniády“. Tak ako aj deti z iných 
tried, aj oni si spolu s pani učiteľkami vyrobili šarkanov. Väčšie deti z tried „Usilovní 
mackovia“ a „Šikovní tigríci“ si ich išli púšťať na veľkú lúku, no keďže naše malé 



sovičky by takú diaľku ešte  nepreleteli,  šarkanov si  púšťali  na lúke v areáli  našej 
materskej školy.

V októbri bol týždeň zdravej výživy.  Každé ráno si  sovičky so sebou doniesli 
zdravú dobrotu v podobe ovocia alebo zeleniny, na ktorej si celý týždeň pochutnávali. 
Múdre sovičky si dokonca zahrali aj ovocné pexeso.

Stihli sme už aj niekoľko osláv menín kamarátov  z triedy. Všetkým oslávencom 
sme zablahoželali a poriadne ich vystískali.

Tri mesiace v novom prostredí, s novými kamarátmi, s novými pani učiteľkami 
a hlavne  bez  mamičiek  sovičkám  ubehol  ako  voda.  Pomaly  si  zvykajú  na  všetky 
novoty, ktoré im naša očná materská škola prináša.  Držíme im prsty, aby sa im 
darilo a veríme, že i naďalej budú do škôlky chodiť s radosťou.

Pani učiteľky Katka a Veronika.



Požiarny poplach v našej škôlke
9. 10. 2015 sme mali v našej škôlke požiarny poplach.  Počúvali sme sirénu, ktorá 
nás zvolávala na nástup pred škôlku. Tam sme sa od uja požiarnika dozvedeli, ako 
zahasiť požiar. Hasili sme hasiacimi prístrojmi, ktoré máme aj v škôlke. Bolo to veľké 
dobrodružstvo,  a  poriadna  akcia.  V  skutočnosti  je  však  požiar  veľmi  nebezpečný, 
preto ak nejaký zbadáte milé deti, rýchlo to povedzte dospelej osobe/ pani učiteľke, 
rodičom. 

               A nezabudnite, v prípade požiaru volať požiarnikom na číslo 150.



A na záver- perličky našich detí 

Mužské problémy:
O.K: Keď budem mať svadbu, vezmem si ťa za muža.
L.F.: To predsa nemôžeš, chlapci si neberú chlapcov, ale dievčatá!
O.K.: Ja viem, ale keď mňa by z dievčat bolelo brucho...

Zdraví po celý rok:
P.U.: Kto to smrká tak ten soplík?
O.K.:  Ja určite nie.  (minútu na to) Ja viem kto to je.  To som ja,  len moji  rodičia 
nevedia, že som chorý.

Ach tie ženy:
D.D.: Jaaaj, máme tu komára!
O.K.: Dávajte si pozor, komáre sú ako ženy, vycicajú a nechajú tak...

Povedané detskou rečou:
F.N.: Moja múmia na slipoch hovorí boo.
M.V.: Pani učiteľka, čo je to úmia?
P.U.: Nie úmia, ale múmia.
M.V.: Púmia?

Rada nad zlato: 
P.U.: Keď niekto rozpráva musíme byť ticho a počúvať ho.
M.B.: Aj v škole budeme musieť byť ticho ako dážďovky. 

Tajomstvá:
P.U.: Čo ti je, si nejaký smutný.
F.Z.: Pani učiteľka, nemôžem ti povedať že som chorý, lebo mi to ocko zakázal.
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