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Časopis pre všetky veľké, aj malé očká

Súkromná špeciálna materská škola, Slnečná 34, 974 04 Banská Bystrica

Pečenie vianočných medovníkov
Počas predvianočného obdobia sa naše detičky v škôlke spolu
s pani učiteľkami porozprávali o prichádzajúcich sviatkoch a zvykoch
zaužívaných práve počas týchto dní. Samozrejme k nim
neodmysliteľne patrí aj pečenie medovníkov. Každý rok sa na túto
činnosť „Očká” veľmi tešia, lebo vedia, že im ohlási príchod Vianoc.
A tak sa bez váhania pustili do roboty. Vyvaľkali si cesto a
usilovnými prštekmi sa predbiehali vo vykrajovaní rôznych tvarov.
Pomohla im aj pani kuchárka, ktorá dozlatista upiekla všetky
vykrojené medovníky. Všetky deti vyrábali medovníky s veľkou láskou
a vložili do nich kus svojho srdiečka. Celá dopoludňajšia aktivita sa
niesla v znamení vianočnej atmosféry a pohody.

Naše tradičné „Vianočky“
Ani tento rok v predvianočnom období nezabudli naše „Očká“
na svojich rodičov, starých rodičov a súrodencov. Vyrábali rôzne
vianočné pozdravy a darčeky pre rodičov, zdobili si triedy a vianočné
stromčeky. Najviac sa „zapotili“ pri príprave vianočnej besiedky, ktorá
tento rok niesla názov „Jedličková slávnosť“.
Aj v tohtoročnej vianočnej besiedke zazneli rôzne básne a
piesne, rodičia mohli vidieť divadielka a samozrejme i tance
s vianočným motívom. Na vystúpenie sa deti veľmi tešili a poctivo sa
naň pripravovali. Program sa im vydaril, o čom svedčal veľký potlesk
a úsmevy spokojných rodičov, detí i pani učiteliek. Po skončení
,,Jedličkovej slávnosti“sa rodičia i deti občerstvili a odchádzali domov
s krásnym kultúrnym zážitkom v duchu vianočnej nálady.

Vianočný punč
Vianoce. Čas radosti a veselosti, keď sú všetci po kope za
vianočným stolom a tešia sa na prekvapenia pod stromčekom.
S našimi deťmi sme sa nielen počas príprav na vianočnú besiedku pre
rodičov, ale aj počas posledného týždňa v našej SŠMŠ ladili do tónov
tejto atmosféry.

A kde inde ako na vianočných trhoch v meste sa môžeme
naladiť vianočnou náladou. Tento rok sme sa opäť vybrali ochutnať
detský vianočný punč, niektorí sme sa zahryzli do sladkých
medovníkov, no všetci sme sa zastavili pri vianočnom zvone, kde si
každý odzvonil svoje najtajnejšie vianočné prianie.

Bude zima, bude mráz, kam sa vtáčik, kam
schováš?
Chladné zimné mesiace prišli a my sme v našej
SŠMŠ nezabudli na našich malých operených
kamarátov. V rámci nášho prírodovedného krúžku
sme sa učili poznávať druhy semienok na
prikrmovanie vtáčikov a ukázali sme si, aké kŕmidlá
pre našich kamarátov môžeme vytvoriť a kde je
vhodné ich umiestniť.
Vyrábali sme si kŕmidlá z prírodného materiálu (na kus dreva
sme taviacou pištoľou nalepili škrupinky z orechov, ktoré slúžili ako
misky na semienka; na rozkrojený pomaranč bez dužiny navlečieme
šnúrku a misku, ktorá slúži na nasypanie semienok) alebo
odpadového materiálu (plastová fľaša s otvorom na semienka
s lojom).
Pomocou
takto
pripravených kŕmidiel
sme počas zimných
mesiacov kŕmili vtáčiky
a pozorovali sme, aké
rôzne druhy obývajú
listnaté, ale aj ihličnaté
stromy v areáli našej
škôlky.
„Sýkorky, sojky,
brhlíky, čvíkotky,

dudky, stehlíky,
škovránky a čížiky,
drozdy, straky, hýle,
oriešky a mlynáriky,
poďte vtáčiky milé!
Pre vrabčeky a pre pinky,
nasypeme omrvinky.

Doleťte a doskackajte,
z kŕmidla si zrno dajte.
Každý z vás je zvaný hosť,
pre všetkých je jedla dosť!

Poďme stavať snehuliaka
Tohtoročná pani Zima bola veľmi štedrá. Radovali sa z nej najmä
deti, aj tie naše... Každý deň s radosťou brali do rúk klzáky a tešili sa
na super kĺzačku.

"Poďme stavať snehuliaka", povedali si v jeden pekný zimný deň
a začali gúľať snehové gule. Pred škôlkou, ale aj za škôlkou nám
vyrástli krásni snehuliaci, ktorí nám chvíľu strážili aj skrášlili školský
dvor.

So stavaním snehuliaka
nezaháľali ani naši kamaráti
z DSS Slniečka. Najskôr sa
tiež vyšantili vonku, neskôr
si snehuliačika vyšili, a
potom vyfarbili prstovými
farbami. Svoje výtvarné
diela mali vystavené na
nástenke, kde si ich rodičia
mohli pozrieť.
Ďakujeme pani Zime za
krásne zážitky, ktoré nám
pripravila a už teraz sa
tešíme na tie budúcoročné.

Naši malí lyžiari
Naši drobci mali aj tento rok možnosť brázdiť kopce na lyžiach,
alebo zdokonaliť svoje lyžiarske schopnosti v stredisku Selce Čachovo.
Tí
najskúsenejší sa hneď
na
začiatku
mohli
spúšťať z najväčšieho
kopca a tešiť sa krásnej
Selčianskej výhliadke.
Vybavení dobrou
náladou
a
malou
sladkosťou od rodičov

v ruksačiku ani nevedeli, ako ubehlo päť dní. Po záverečných
lyžiarskych pretekoch sa z nich stali úspešní lyžiari s diplomom a
medailou na krku. Pre nás dospelých boli najkrajšou odmenou
šťastné tváričky našich drobcov.

Týždeň farieb
Prvý februárový týždeň v našej škôlke, doslova, hýril farbami.
Každý deň sa niesol v znamení inej farby. Pondelok patril modrej,
utorok žltej, streda zelenej, štvrtok červenej a piatok bielej farbe.
Nielen detičky, ale aj pani učiteľky prichádzali každé ráno farebne

oblečené alebo si so sebou priniesli hračku, či predmet danej farby.
Pani učiteľky si pre deti pripravili rozmanité aktivity a hry
súvisiace s aktuálnou farbou, vďaka čomu sme si všetci užili skvelý
týždeň plný farebnej zábavy.

Karneval - výroba masiek
Fašiangové obdobie sme si u nás v škôlke naplno užili. Okrem
toho, že sa deti naučili rôzne fašiangové piesne a básne, zhotovili si
pestré masky na tvár a celú škôlku si farebne vyzdobili, sa najviac

tešili na karneval. Naozajstná zábava sa však začala vtedy, keď sa
z nás na chvíľu stali princezné, ježibaby, piráti .....

Fašiangový karneval bol pre
všetky „Očká”, ale aj našich
kamarátov z DSS Slniečko. Napriek
svojmu hendikepu, mali tiež krásne
a zaujímavé masky, a my sme ich
spoznali až pri predstavovaní na
promenáde. Rovnako ako my, si masky a
škrabošky na tvár vytvárali rôznymi, pre nich zvládnuteľnými
technikami. Karneval sme spoločne ukončili tanečnou diskotékou a
tradičným sladkým obedom – šiškami s lekvárom.

Týždeň hudby
Vo februári sa v našej materskej škole konal týždeň hudby,
počas ktorého sme spievali rôzne piesne, tancovali, hrali hudobnopohybové hry a spoznávali nielen notový záznam, ale aj rôzne
hudobné nástroje, z ktorých niektoré sme si aj vyrobili.
Záver týždňa patril speváckej súťaži „Očko hľadá Superstar“, na
ktorej sme sa presvedčili o hudobnom talente našich detí. Triedami
sa ozýval smelý spev malých i veľkých spevákov, pričom odzneli
viaceré ľudové i moderné piesne. Deti podali úžasné výkony a za
svoju odvahu a spev boli odmenené diplomom, medailou a malým
prekvapením.

Aha, čo už viem...
Môžem ísť do školy?
Zima sa už pomaly chýli ku koncu a to je predzvesťou, že veľa
našich kamarátov sa pripravuje do školy.
Čo všetko by naše deti mali vedieť?
Naše pani učiteľky, ale hlavne rodičia našich predškolákov čoraz
viac hľadajú odpovede na otázky súvisiace so školskou zrelosťou.
Skúsme sa na to pozrieť detskými očami...

Vtipné výroky našich detí
P. uč: Emuška, a ty si už písala list Ježiškovi?
Ema: Nie. Ja nemusím. Ja mám doma Dráčik noviny a tam mu to stačí
zakrúžkovať.
P. uč.: Terezka, prosím ťa, zapla by si mi gombík na vetrovke, ktorý si
mi rozopla ?
Terezka: Zapni si ho sama, veď si už veľká.
P. uč: Samko, vieš ako sa volá kosť, ktorá chráni hlavu?
Samko: Nie.
P. uč: Volá sa lebka.
Samko: Jaaaaj, lepka, To poznám, to máme doma na lepenie.
P. uč.: Oliverko, ideš sa zajtra lyžovať ?
Oliverko : Hmm, my to asi nemáme v pláne.
P. uč.: Laurinka, a ty máš súrodenca?
Laurinka: Nie, musím ho ešte porodiť.
P. uč: Samko, a ty si už niekedy išiel metrom?
Samko: Ja nie, ale rodičia chodia. Chodia tam nakupovať.
P. uč.: Prečo chováme kravu?
Oliverko: Aby nebola hladná.

Pre hlavičky makovičky
1. Nájdi cestu z bludiska.

2. Nájdi zvieratkám ich obľúbenú pochúťku.

3. Nájdi 5 rozdielov.
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