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Júnové vydanie časopisu  

Očko 

 

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

 



Zubožrút,Zubožrút.... 

Aj vďaka Vašej pomoci sme mohli spolu  

s deťmi vytvoriť takéhoto Zubožrúta,  

s ktorým úspešne každý deň bojujeme  

a poslať ho do súťaže. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Športovci roka 

To, že naše deti milujú pohyb, svedčí aj ich účasť na športovej 

olympiáde. Dominik, Sebík, Karolínka a Laurinka bojovali ako draci,  

i keď sa neumiestnili na stupienkoch víťazov, avšak získali veľa 

krásnych zážitkov a spomienok.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Domov sociálnych služieb Slniečko a Detské centrum Miláčik  

  

DEŇ DETÍ 

 

Ani  tento rok sme nezabudli na 

sviatok našich  detí v Miláčiku,  v 

Slniečku a Očku. Pripravili sme  

pestrý program plný hier 

a športových disciplín, ktoré  

s úsmevom na perách hravo zvládli.  

Za svoju odvahu a šikovnosť vo 

všetkých disciplínach boli odmenení 

sladkou medailou, diplomom a malou pozornosťou.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dovidenia milá škôlka, my už nie sme malí.... 

Týmito slovami sa naši predškoláci dňa 

23.júna 2015 lúčili so svojimi kamarátmi, 

pani učiteľkami, škôlkou. Pripravili si 

pestrý program plný básničiek, piesní, 

tanca. Slávnostne im bola odovzdaná 

listina, darček v podobe knižky a bielej 

absolventskej čiapky.  

    

 

Naši absolventi 

JULKA 

Julka veľká predškoláčka 

už je, 

spávať ešte v škôlke, to 

už pre ňu nie je. 

Každý deň sa teší na ocka 

netrpezlivo  

a ešte viacej keď príde s mamkou a malou 

Ninkou. 

Plávať, lyžovať, behať veľmi dobre vie,  

možno slávna olympionička z nej bude. 

Obedový lístok prečíta si hravo sama, 

pretože písmenká už všetky rozoznáva. 

KUBKO                                                                              

Veľký chlap to už je, 

veď zo škôlky do školy ide. 

Kubom ho my voláme 

a po slovensky učíme. 

Občas huncútstva stvára 

a s inými deťmi sa rád 

hráva. 

 

OLÍK 

Olík to je správny chlap, 

pomáha vždy veľmi rád. 

Do školy sa už vytešuje,  

veď na tú istú ako Kajka 

chodiť bude. 

Z kociek stavia bunkre, 

hrady, zámky, 

možno z neho bude architekt známy. 

Tiež stále niečo pekné maľuje 

a svoje obrázky maminke a ockovi venuje. 

 

 

NATÁLKA 

Síce hláskom veľa nepovie, 

zato rada pomôže. 

Prvá je vždy prezlečená,  

svoje obrázky vždy krásne, 

farebne zladené má. 

Úloh sa ona neľaká, 

preto na ňu vždy pochvala čaká. 

 



EMKA 

 S ruksačikom plným 

hračiek, 

zacinká nám ráno zvonček. 

Vojde slečna parádnica,  

čo krásne ružové má líca. 

Na dvore stromom listy rada oberá, veď 

polievočka musí byť včas uvarená. 

 

ALEXKO 

 Úsmevom a krokom 

svižným, zavíta k nám 

ránom každým. 

Ovečka je zviera jeho,  

avšak syrček nezje ani 

z neho. Toto chlapča rapotavé,  určite sa 

vedcom stane. 

 

MIKULÁŠKO 

 Veľmi pekné meno má, 

Mikuláško sa volá. 

Všetci ho radi mamé, 

to je predsa dávno známe. A 

udba mu vyčarí, 

pekný úsmev na tvári. 

 

 

 

 

LUKÁŠKO 

Najstarší je, to je pravda, 

všetko si sám dobre zráta.  

Na ruke si on čas nosí, 

čas vstávania vždy presne 

hlási. 

Medík, džemík, mrkvička, 

len horko ťažko sa dostanú do jeho bruška. 

 

 

MAXIMKO 

Ruky a nohy trénuje,    

lebo od septembra, 

v školskej lavici sedávať bude. 

Príbor hravo ovláda 

a čo bude na obed,  

netrpezlivo očakáva. 

Do Poltára sa vždy v piatok raduje, 

lebo tam pekný víkend prežije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kde bolo, tam bolo.... 

.....Habakukmi sa to tam volalo.  

V piatkový deň tam slnko svietilo 

a vetrík vial, čo naším deťom len do 

dobrej nálady nahrával. Videli tam 

divadlá, kúzelníka a zvieratá. Čáry-máry 

sa konali a veľa zážitkov si odniesli. 

Preto sa dobre pozrite, kde svojich 

drobcov uvidíte..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leto volá 

A je to tu zas, 

po roku slnko, voda láka nás. 

Prajeme Vám preto, jedno skvelé leto. 

Aby ste si oddýchli a v zdraví sa v septembri vrátili. 
 

 

 

Vyfarbi  obrázok. 

 



Perla,Perly,Perličky... 

Ani na konci školského roka sme nezabudli na obľúbenú 

rubriku detských hlášok....:)... 

 

C ako C....pri obede 

EK: „ Pani učiteľka, nedávaj mi tu cicikulu.“ (cviklu) 

 

Gratulujem, gratuluješ, gratulujeme 

FN: „ Všetko najlepšie k narodeninám a aby si poslúchala spidermanov.“ 

 

Máš,nemáš?... 

AK (chlapečk sa pýta dievčatka): „Niekto ti odtrhol pipíka?“ 

 

Prezliekacie problémy 

FN: „Trčí mi vajce.“ (zo slipov) 

 

Vážna vec 

LM: “Koľko má tvoj bratranec rokov?“ 

MB: „130“ 

LM: „ Nerob si z toho srandu, toľko sa nedožije.“ 

 

Aróma 

MB: „ Pani učiteľka, čo to tu smrdí?“ 

LM: „To nič, to je hovno.“ 
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