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Jesenné vydanie časopisu 

OČKO 
 

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

 

 

 



Na úvod... 

Milí rodičia a milé deti, 

aj v tomto školskom roku budeme pre Vás pripravovať  náš 

časopis Očko s aktuálnymi informáciami o dianí v našej 

materskej škole. S príchodom nového školského roka nastal 

opäť ruch a šum aj u nás v materskej škole. Privítali sme 

nových kamarátov, v priestoroch tried pripravili pre deti nové 

zaujímavé možnosti pre činnosť s nimi a naplánovali rok plný 

zaujímavých a podnetných aktivít. Dôkazom toho sú prvé tri 

mesiace, prehľad ktorých Vám ponúkame v nasledujúcich 

riadkoch. 

Tak želáme príjemné chvíle pri čítaní nášho časopisu... 

 

                                 Kolektív autorov SŠMŠ, SCŠPP a DSS 

 

 

 

 

 

 



Dni dobrovoľníctva - ako sme skrášľovali našu škôlku… 

 

Skrášľovanie našej škôlky sa aj tento rok nieslo v duchu dobrovoľníctva. V 

dňoch 19.9. až 22.9. 2016 sme sa zapojili do akcie Dni dobrovoľníctva.  

Ktokoľvek z rodičov a zamestnancov, kto mal chuť zapojiť sa, mohol 

pridať ruku k dielu a tak skrášliť našu škôlku. Vďaka tomuto nápadu a 

ochote rodičov sa nám podarilo premaľovať farbu na vonkajšej terase a 

tiež skákaciu škôlku pred vchodom našej škôlky. Okrem toho sme vyčistili 

okolie škôlky od nepotrebných kríkov a lístia, pokosili sme celý areál škôlky 

a upravili sme  chodníky v našej záhrade.   

Všetkým zúčastneným ĎAKUJEME! 

 

 

 

 

 

 

 



Hola, hola, hou, letí šarkan oblohou 

 

 

 

 

 

 

Koniec septembra, veterné počasie, padajúce lístie sú znakom 

prichádzajúcej jesene, ku ktorej neodmysliteľne patrí aj púšťanie 

šarkanov. Preto sme sa aj my s našimi detičkami vybrali na blízky kopec, 

kde sme sa spoločne vyšantili s ručne  vyrobenými šarkanmi, ale aj 

obrovskými drakmi. Na tento deň sme sa usilovne pripravovali. V triede 

sme si zhotovili maľovaním, strihaním a lepením farbami hýriacich 

šarkanov, s ktorými sme sa potom vybrali na spomínaný kopec. O zábavu 

bolo postarané, o čom svedčia aj spokojné úsmevy našich detičiek. 

 

Prišiel ku nám taký hosť, pestrý je i dlhý dosť. 

Veľké oči, žiadne uši, ktože to je, nik netuší. 

Modré zuby, žltý nos – je to strašiak? 

Ach, pomoc! 

Ale kdeže, šarkan je to, čo si lieta ponad riekou. 



Lenovo deťom 

Zo ŠVP vyplýva povinnosť prebudiť prirodzenú zvedavosť detí týkajúcu sa 

technológií v materskej škole. Zaradením digitálnych technológií do 

edukácie ide o odovzdanie skúseností a poznatkov z inovatívnych 

a moderných metód a foriem práce s deťmi predprimárneho veku. 

Prostredníctvom spolupráce so Showroomom Lenova v OC Európa 

sa podarilo zabezpečiť pre deti makety mobilných telefónov, 

prostredníctvom ktorých sa hrou učíme vhodným spôsobom mobilnej 

komunikácie. Zároveň sme celý deň venovali pozornosť aj iným 

technológiám, ukázali sme si rozdiel medzi klasickým 

počítačom, notebookom a tabletom, pracovali sme na interaktívnej tabuli, 

vyskúšali si rôzne online hry, online omaľovánky, či pleoptické cvičenia. 

Táto skúsenosť, ako aj celý deň, boli dôkazom, že deti v súčasnej dobe 

majú veľmi dobre nadobudnuté digitálne zručnosti a dokážu ich využívať 

s obrovskou ľahkosťou.  

 

 



Týždeň zdravia 

Október sa už každoročne v našej škôlke spája so zdravým životným 

štýlom, so starostlivosťou o svoje telo, zdravou stravou a s plodmi jesennej 

záhrady a prírody. Preto sme sa aj tento rok posledný októbrový týždeň 

venovali činnostiam zameraným na tému zdravia. S našimi detičkami sme 

sa počas týchto dní rozprávali, ako sa správne starať o svoje telo, 

poznávali sme stav zdravia a choroby, učili sme sa vhodne vyberať 

potraviny pre náš zdravý rast. S pomocou rodičov, ktorí nám počas 

týchto dní do škôlky priniesli rôznu zeleninu a ovocie sme hravou formou 

poznávali rôzne druhy ovocia a zeleniny, či zhotovovali rôzne zaujímavé 

výtvory. Celý týždeň sme ukončili ochutnávkou zaujímavých zdravých 

nátierok, ktoré nám pripravili naše pani kuchárky. 

                       Ďakujeme 

 

Staroba – jeseň života alebo                       

  návšteva domova dôchodcov 

 

V mesiaci  október sa naše detičky s pani učiteľkami vybrali na návštevu 

domova dôchodcov Sénium, aby starkých potešili milými básničkami, 

pesničkami a krátkym tančekom. Pre starkých si deti pripravili aj milé 

prekvapenie v podobe pohľadničiek v tvare šálky s voňavým čajíkom a 

zaujímavou krabičkou so sladkosťou. Starčekovia boli pri vystúpení dojatí a 

na našu ďalšiu návštevu sa budú tešiť opäť.  



       Talent našich detí 

Každoročne v novembri sa naša 

materská škola zúčastňuje 

Celoslovenskej výstavy výtvarných 

prác detí so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími 

potrebami, ktorú usporadúva MŠ Hollého v Bánovciach nad Bebravou pod 

názvom „Otvor oči a snívaj svoj sen.“ Aj tento rok sme zozbierali viaceré 

práce našich detí a sme radi, že môžeme takýmto spôsobom prezentovať 

ich talent, nadanie a schopnosť preniesť ich fantáziu na výkres. Keďže 

naše detičky sú veľmi tvorivé a každý rok zožnú na výstave veľký úspech 

a obdiv, už teraz zhotovujeme ďalšie práce, ktorými budeme môcť naše 

zariadenie prezentovať aj budúci rok.  

 

 

 

 

 

 

 



Tri prasiatka 

 

 

 

 

 

 

Dňa 7. októbra sme v našej škôlke privítali návštevu z Knižnice Mikuláša 

Kováča v Banskej Bystrici v podobe milých paní knihovníčok, spolu 

s ktorými sme sa preniesli do rozprávky o Troch prasiatkach. Pre naše 

detičky si pripravili rozprávku interaktívnou formou, takže okrem 

spoznania príbehu rozprávky boli deti vtiahnuté priamo do jej deja, 

zahrali si postavy prasiatok, či vlka a plnili rôzne zaujímavé úlohy. Táto 

skúsenosť bola opäť novým zážitkom a spestrením dopoludnia v škôlke. 

 

 



 

Koniec októbra sa nesie v znamení sviatku Halloween a ani my v našej 

škôlke sme nezaháľali a pripravili sme si strašidelný deň plný zábavy 

a netradičných zážitkov. Už od rána vítali detičky oblečené za rôzne 

strašidlá v škôlke netopiere, strašidielka, ako aj pani učiteľky 

v strašidelných kostýmoch. S detičkami sme vyrezávali tekvice, tvorili sme 

netopiere, strašidlá, vyfarbovali tekvičky, pre deti bolo pripravených 

množstvo zaujímavých súťaží, aktivít a tento deň sme zavŕšili strašidelnou 

diskotékou. Rozžiarené oči detí a ich úsmevy na tvárach svedčia o ďalšom 

krásne prežitom dni v našej škôlke.   

 

 

 

 

HALLOWEEN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výlet – 

Bystrianska jaskyňa, Ajax Výlet 



– Bystrianska jaskyňa a Ajax farma 

 

 

 

 

 

S našimi detičkami sme sa vybrali na výlet, kde sme spoločne objavovali 

čaro Bystrianskej jaskyne. Skoro ráno nás už pred škôlkou čakal autobus, 

ktorý nás odviezol priamo k jaskyni. Krásy tohto miesta zaujali aj naše 

očká, ktoré sa nemohli vynadívať na dlhé vápence a tajomné úskalia  

chodieb. Po tejto prehliadke sme sa vybrali navštíviť biofarmu Ajax. Tu 

nás zaujali rôzne zvieratká ako sliepočky, kravičky, zajace či husy. O dobrú 

zábavu bolo dostatočne postarané a do škôlky sme sa spoločne vrátili 

spokojní a plní nových zážitkov. 

 

 

 

 

 

 



  

 

  Divadlo „La Musica“ 

 

 

 

Dňa 4. novembra do našej škôlky opäť zavítalo Divadlo Theátrum 

z Rožňavy so zaujímavým interaktívnym predstavením La Musica. Deti sa 

prostredníctvom tohto predstavenia zoznámili so zázračným učiteľom 

hudby Doreminom, jeho pomocníkom Heligónom a pomocníčkou Violou, 

ktorí ich previedli svetom rôznych hudobných žánrov. Vyskúšali si rôzne 

hudobné nástroje, zatancovali si v Labuťom jazere, ako aj na rytmy 

ľudovej hudby a spoločne si zaspievali populárny hit. Predstavenie bolo 

plné radosti, energie a deti sa už tešia na ďalšiu návštevu.   

 

 



Múdre sovičky 
Leto ubehlo ako voda, prišiel september, s ktorým sa začal nový školský 

rok a my sme sa tešili na príchod našich malých sovičiek. Po lete plnom 

dovoleniek a nových zážitkov sa naše malé sovičky vrátili, nastala však 

jedna zmena, miesto sovičky Matúška priletela nová sovička Romanka. 

Naše sovičky za leto podrástli, rozrečnili sa a sú pripravené na ďalšie 

aktivity, ktoré sme si pre ne pripravili. Pracujú na pleoptických 

cvičeniach, cvičia si očká nielen pri navliekaní koráliek, ale aj na krúžkoch 

„Tvorivé dielničky pre šikovné ručičky“ a „Hudobno-pohybovom krúžku“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento školský rok začali s trénovaním svojich grafomotorických zručností 

so špeciálnou pedagogičkou Jankou a jej kamarátom mackom Miškom, 

tiež však pokračujú v logopedickej intervencii, s pani logopedičkou Ľubkou 

a jej kamarátkou Lucinkou – Pusinkou a chlapčekom Adamkom. Sovičky 

sú veľmi šikovné a práca s novými kamarátmi im ide jedna radosť. 

Počas nového školského roka sme sa zúčastnili aktivít organizovaných 

škôlkou ako bola „Šarkaniáda“ a výlet do jaskyne spojený s prehliadkou 

na blízkej farme. Tiež sme slávili sviatok Halloween, pri príležitosti ktorého 

sme vyrezávali tekvice a teraz sa už pripravujeme na vianočnú besiedku, 

na ktorú pozývame všetkých svojich rodičov a starých rodičov, aby sa 

prišli na nás pozrieť a za našu námahu nás odmenili svojim potleskom.  



Perličky našich detičiek 

Ríša zvierat...  

S.S.: Čo je to lasica? 

M.B.: Lasica je predsa vydra. 

S.S.: Nie, nie... Lasica je lasica 
a vydra je vydra. 

M.B.: Lasica je teda puma. Snežná puma. 

 

Zlý deň... 

P.U.: Matúško, čo je to dnes s tebou? 

M.V.: Pani učiteľka, to mi do hlavičky vletia také mušky, tie sa dostanú až 
do môjho mozočku a narobia tam šarapatu a z toho mám potom stres... 

 

Problémy so stolovaním 

S.S.: Pani učiteľka, dnes sa tu musel niekto zblázniť! 

P.U.: A to už prečo, Sárinka? 

S.S.: Pretože Kiarka tu dnes nie je a niekto dal na jej miesto tanier... 
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