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Zimné vydanie časopisu

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

Pár slov na úvod...

Milí rodičia a milé deti,

sme radi, že Vám môžeme predstaviť ďalšie číslo nášho
časopisu Očko, v ktorom sa dozviete, čo všetko zažili Vaše
detičky počas zimných mesiacov v našej materskej škole, akých
aktivít sa zúčastnili a čo nové sa naučili. Zároveň si môžete
prečítať zaujímavé informácie aj v nových rubrikách, v ktorých
dostali slovo naše SCŠPP, nová trieda Sovičiek, ako aj náš DSS
Slniečko. Dúfame, že pri čítaní časopisu zažijete príjemné
chvíle, budete si vedieť lepšie predstaviť čas, ktorý detičky
trávia v svojom „druhom domove“ a poslednú stránku časopisu
zavriete s úsmevom na perách a dobrým pocitom v srdci…

Kolektív pracovníkov SŠMŠ, SCŠPP a DSS

Ako deti cítia, že príroda potrebuje aj ich pomoc
Alebo, ako sme sa v mesiaci november zúčastnili celoslovenskej výtvarnej
súťaže Pramienok, ktorú každoročne organizuje nezisková organizácia
Kvapka. Cieľom tejto súťaže je pestovanie pozitívneho vzťahu človeka k
prírode.

Prostredníctvom

výtvarného

umenia

je

možné

aj

u

tých

najmenších detí budovať ekologické svedomie a ekologickú inteligenciu. O
tom, že aj v našej materskej škole nám záleží na prírode a životnom
prostredí, a že medzi detičkami máme výtvarné talenty, svedčia krásne
práce, na ktorých si dali nesmierne záležať. Vďaka ich snahe, talentu a
odhodlaniu, vznikli diela, s ktorými boli naše deti úspešné v spomínanej
súťaži.
LUCKA MAKOVÁ

FILIPKO SLÚŠTIK

MIRKO BLAŠKO

V rozprávkovej krajine káčera Donalda
Dňa 19. novembra sme sa s našimi predškolákmi vybrali na návštevu knižnice
Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici. Teta knihovníčka si pre deti pripravila
čarovný príbeh s káčerom Donaldom, v ktorom deťom vyrozprávala, ako kniha
vzniká, kto ju vyrába a kreslí v nej tie krásne obrázky. Deti nielen počúvali, ale aj
riešili zaujímavé úlohy, vyfarbovali si rozprávkové postavy a nakoniec si prezerali
a "čítali" svoje obľúbené knihy. S tetou knihovníčkou sme sa rozlúčili spoločnou
fotkou a nádejou, že sa opäť stretneme pri krásnej knihe. Ale tú, už budú čítať
naše šikovné deti. :)

Vianočné tvorivé dielne
V predvianočnom období čakalo na detičky v našej MŠ množstvo tvorivých
aktivít, kde mohli naplno prejaviť svoj talent a fantáziu. Spolu s pani
učiteľkami vyrábali adventné vence z voňavého ihličia, ktoré skrášlili
ozdôbkami a sviečkami, pričom sa učili spoznávať význam tejto tradície.
Pri príprave medovníčkov si detičky mali možnosť vyskúšať vykrajovanie z
cesta a ukladanie na plech, no a pri zdobení už upečených a voňavých
medovníkov sa krásne prejavil ich zmysel pre tvorivosť. Veľa radosti a
smiechu do našich tried prinieslo aj zdobenie vianočného stromčeka.
Detičky používali ručne vyrobené ozdoby z papiera, cesta, ale aj vysušené
jabĺčka, či pomaranče. Aby bolo vianočnú atmosféru cítiť už hneď pri
vstupe do škôlky, naše šikovné detičky spolu s pani učiteľkami vyrábali v
triedach krásne dekorácie s tematikou zimy a Vianoc, ktorými sme si
ozdobili naše nástenky i samotné triedy.

Návšteva Mikuláša

S nástupom mesiaca december je práve deň svätého Mikuláša už
očakávaný sviatok a najmä pre deti je to nádherný deň. Deti si ukladajú
svoje vyčistené čižmičky do okien a s napätím čakajú na to, čo sa stane. Či
si

ráno

nájdu

sladkosti

a

ovocie,

alebo

uhlie

a

palicu.

Aj do našej škôlky zavítal dňa 4. 12. 2015 o 9:30 Mikuláš so svojimi
dvomi

pomocníkmi

-

anjelikom

Hviezdičkou

a

čertíkom

Bertíkom.

Mikulášovi sme zarecitovali básničky, zaspievali pesničky, zatancovali
tanček snehových vločiek a on nás odmenil sladkými balíčkami.

Spoločná sánkovačka
Čože sa to v snehu borí?
Čože sú to za čudné stvory?
To sú naše detičky,
zo slnečnej školičky...

Aj keď sa pani Zima nechcela nejako tento rok ukázať v plnej svojej
paráde, nakoniec Perinbabka vynaložila všetky svoje sily a krajinu
prikryla, síce len nakrátko, niekoľkými snehovými vločkami. My sme veru
nelenili a užili si krásne zimné radovánky, aj keď len na pár dní, pri
organizácii spoločnej sánkovačky dňa 22. januára. Pani učiteľky vytiahli s
detičkami poriadne oteplováky, pripravili lopáre a hor sa na najväčší
kopec v blízkosti našej materskej školy.

Novoročná besiedka s vianočnou tematikou
„Deti si nikdy nebudú pamätať drahé veci, ktorými ste ich obdarovali, ale
spomenú si na city, ktorými ste ich zahrnuli.“
Richard L. Evans

Keďže Vianoce sú sviatky, na ktoré sa teší každý z nás, pripomenuli sme
si tieto najkrajšie sviatky v roku a vychutnali si ich čaro. Dňa 14.1.2016
sa uskutočnila novoročná besiedka, ktorá sa niesla vo vianočnom duchu.
Prišli sa na nás pozrieť rodičia, starí rodičia, aj súrodenci. V programe,
ktorý sme si pre nich pripravili, sme sa predstavili prostredníctvom básní,
piesní, tancov a zdramatizovaných hier. Boli to veľmi príjemné spoločne
strávené chvíle.

Pre našich rodičov sme vyrobili aj milú
spomienku...

Tešíme sa na karneval...
V týždni od 1.2.-5.2.2016 sa naše deti v plnom prúde pripravovali na
karneval... Na začiatok sme si vysvetlili čo znamená obdobie „fašiangy“, aké
zvyky a tradície sa s nimi spájajú a potom sme si už len pustili karnevalovú
hudbu a zábava mohla začať. S pani učiteľkami si deti pripravovali masky,
strihali, lepili, maľovali až sa z detí stali princezné, draci, indiáni. Nezdobili len
seba, ale aj triedu. Vyrábali farebných šašov, a pravú karnevalovú výzdobu. Na
záver si spoločne zarecitovali básničku:
Rozhodnúť sa neviem stále, čím chcem byť na karnevale.
Žabkou, líškou, číňanom, Indiánom pod stanom?
Už chýba len zopár dní, tak sa rýchlo rozhodni.

Karneval alebo zábava v plnom prúde

Dňa 9. 2. 2016 sa od 9.30 hod. konal karneval, kde si všetci krásavci
aj krásky dopredu prichystali masky. V tento deň sa všetky deti, ale aj
dospelí v škôlke zmenili na pirátov, kovbojov, indiánov... Na túto udalosť
sa pridali aj rodičia, z ktorých mali deti veľkú radosť.

Návšteva predškolákov v Základnej škole
Naši malí veľkí predškoláci si dňa 16.2. 2016 aspoň na chvíľu vyskúšali,
aké to bude, keď začnú chodiť do školy. Na návštevu do ZŠ Spojovej ich
pozvali starší kamaráti, štvrtáci. Naši predškoláci sú šikovní. Zvládli
napísať aj svoje meno na tabuľu a mohli si vyskúšať sedenie v školskej
lavici. Školáci svojim malým kamarátom požičali peračníky a pomohli im
vypracovať pracovné listy, ktoré si pre nich spolu s pani učiteľkou
pripravili. Za odmenu im škôlkári rozdali vyrobené záložky do kníh a na
záver si ešte aj spoločne zaspievali.
„No svedčí im to v tej škole, čo poviete? "

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

SCŠPP ponúka tieto služby:
V rámci psychologických služieb pracujeme s programom emwave, ktorý
slúži na redukciu stresu, osobnú rovnováhu,
optimálny

výkon

a

určený

klientom

osobnostný
s

rast.

Je

problémami

v emocionálnom prežívaní s cieľom odbúrať
napätie a úzkosť. Taktiež poskytujeme diagnostiku inteligencie pomocou
neverbálneho inteligenčného testu SON-R, určenú klientom s narušenou
komunikačnou schopnosťou.
Špeciálny pedagóg pracuje s audiovizuálnym vzdelávacím programom
DysCom SK

3.1.

Je

určený

pre

všetky

deti

od

predškolského veku až po 2. stupeň ZŠ a špeciálnych
škôl, ktoré majú z najrôznejších dôvodov ťažkosti pri
osvojovaní čítania, písania a pri získavaní jazykových
vedomostí.

V rámci logopedických služieb naďalej prebieha u
všetkých predškolákov, ktorí sa už pripravujú do
školy, Tréning fonematického uvedomovania podľa
B.D. EĽKONINA. A pre tých najmenších, na
rozhýbanie jazýčkov, tréning ZAJKO JAPI a
LUCINKA PUSINKA.
Od januára pracujeme aj s výukovým programom
MENTIO, pre deti s rôznym druhom narušenej komunikačnej
schopnosti.

Múdre sovičky

Múdre sovičky sa už v našej materskej škôlke uhniezdili. S ranným
odlúčením od rodičov už nemajú problém, pretože vedia, že poobede pre
nich maminky a ocinkovia prídu. Každý deň ich čakajú pani učiteľky
s radosťou a tešia sa na to, čo všetko spolu počas dňa zažijú. Učia sa nové
piesne, tance, pohybové hry, tvoria rôzne výtvarné dielka. Keďže sa
zapájajú aj do aktivít v rámci našej škôlky, ponúkame Vám krátky
prehľad tých, do ktorých sa počas mesiacov december, január, február
Múdre sovičky zapojili.
V decembri

do

našej

škôlky

zavítal

Mikuláš, pre ktorého si všetky deti pripravili
program.

Ani

sovičky

sa

nedali

zahanbiť

a Mikulášovi zarecitovali básničku a zaspievali
pesničku o snehuliakovi. Tento mesiac bol plný príprav na Vianoce.
Vyrábali sme pozdravy a darčeky pre rodičov, vykrajovali a zdobili
perníky, vyzdobovali triedu, stromček, spievali a počúvali vianočné koledy.

V januári nás pod našim vianočným stromčekom čakali darčeky.
Hneď sme sa pustili do rozbaľovania. Ježiško nás obdaroval novými
hračkami a didaktickými pomôckami, s ktorými si cvičíme naše očká.
V tomto mesiaci bola v našej škôlke aj novoročná besiedka pre rodičov,
starých rodičov a všetkých našich známych. V programe sme vystúpili
s pesničkou, básničkou a tancom snehových vločiek.
Len čo napadlo trochu viac snehu, pani učiteľky
zorganizovali

dlho

očakávanú

sánkovačku.

Múdre

sovičky sa vybrali na neďaleký kopček v blízkosti našej
materskej školy. Poniektoré sa prvýkrát sánkovali, no
veľmi sa im to zapáčilo.
Vo februári sme sa poctivo pripravovali na
karneval. Vyrábali sme škrabošky, učili sa fašiangovú
pieseň,

nacvičovali

tanček.

Prípravy

vyvrcholili

9.2.2016 na karnevale našej škôlky. Vystúpili sme
s programom pre rodičov, starkých. Mali sme aj prehliadku masiek,
súťaže a samozrejme diskotéku. Nezabudli sme ani na naše hladné brušká,
keď sme si pochutnávali na výborných šiškách od našej pani kuchárky.
Tešíme sa na ďalšie mesiace s našimi Múdrymi sovičkami,
pani učiteľky Katka a Veronika.

DSS Slniečko
S príchodom zimy sme sa s deťmi začali pripravovať na udalosť,
z ktorej majú nesmiernu radosť, a to na príchod Mikuláša. Naučili sme sa
krásnu básničku, ktorú sme mu spoločne zarecitovali a on nám spolu
s jeho pomocníkmi – anjelikom Hviezdičkou a čertom Bertíkom podaroval
za odmenu balíček plný rôznych dobrôt.
MIKULÁŠ
Mikuláško dobrý pánko,
nechodí k nám každé ránko,
iba len raz v jednom roku,
anjelikov má po boku.

V mesiaci február sa u nás konal fašiangový karneval, pri príležitosti
ktorého sme si nielen pripomenuli význam a tradície spojené s obdobím
Fašiang, ale vyrobili sme si krásne masky, ktoré sme predstavili na
prehliadke masiek, zarecitovali sme

básničky

a zúčastnili sa diskotéky, na ktorej sme zažili
veľa zábavy a do sýtosti sme sa vyšantili so
všetkými

kamarátmi,

ako

z triedy

sovičiek, tak aj z tried Veselých mackov a Šikovných tigríkov.

Múdrych

Záverom perličky našich detí
Svadobné plány:
H.R.: Ja sa budem vydávať za Olivera.
O.K: Ja sa za teba nemôžem vydať, ja som už obsadený.
Prípravy na karneval?:
O.K.: Pani učiteľka, ty dnes vyzeráš ako indiánka.
P.U.: Prečo Oliverko?
O.K.: Lebo máš taký hnedý opasok.
Nie je písmenko ako písmenko:
P.U.: Za aké masky sme boli prezlečené na karnevale?
M.M.: Ty si bola lienka a p. učiteľka Veronika bola tabletka (baletka).
Ach to naše obliekanie:
P.U.: Filipko, dnes si sa pomerne rýchlo obliekol.
F.Z.: To zato, lebo mi mamina dala menej oblečenia.
Trampoty so spodným prádlom:
L.Š.: Pani učiteľka, pozri akú mám lambádu, to som si kúpila v Tescu.
M.V.: Aj ja mám takú istú zo samošky.
Rada nad zlato:
Th. Š.: Filipko, nehraj sa s tým pinďúrom, lebo ti odletí.
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