
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zimné vydanie časopisu 
 

Očko 
Pre všetky veľké, aj malé očká. 

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

 

február 2019 



Úvod...  

 
Zima sa skončila a zavítala k nám pani Jar so svojimi prvými 

teplými slnečnými lúčmi. Avšak aj zimné obdobie nám prinieslo plno 

radosti a zábavy, na ktoré rady spomíname. Poďme si teda spoločne, 

aspoň na malú chvíľu, zopakovať neazbudnuteľné zážitky 

z tohtoročného zimného obdobia. 



Mikuláš, Mikuláš, čo v tom koši máš? 
 

 

 

 

 

 

 

Zima robí čáry-máry, 

december je v kalendári. 

Kým šiesteho narátaš, 

zavíta k nám Mikuláš. 

 

Ako to už zvykom býva, aj našu SŠMŠ navštívil 6. decembra, 

Mikuláš spolu s anjelikom a čertíkom. Detičky si pre takúto vzácnu 

návštevu pripravili krásne básničky, pesničky i tančeky. Mikuláš im dal 

za odmenu, ale i za to, že boli celý rok dobré, balíček s dobrotami. Takže 

čertík ani tento rok nenaplnil svoje vrece na neposlušné deti, lebo u nás 

také nemáme. Dúfame, že si na nás Mikuláš spomenie aj o rok a opäť 

nás poteší svojou návštevou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Detičky zo Slniečka sú tiež šikovné, veľmi hravé a rady počúvajú 

pesničky a básničky. S príchodom zimy sa pripravili na príchod Mikuláša, 

ktorý im za odmenu a ich detský úsmev priniesol balíček plný sladkostí. 

„Slniečka“ sa mu odvďačili krásnym úsmevom a smiechom. 

 

 

Dlhoočakávané 

Vianoce 
 

Aj v tomto 

roku sme Vianoce 

privítali 

v slávnostnom šate. 

Najskôr sme si 

vyzdobili triedy 

ligotavými vianočnými stromčekmi, na ktoré 

sme si pripravili vlastnoručne vyrobené 

detské ozdoby. Neskôr sme sa venovali 



pečeniu a zdobeniu medovníčkov z voňavého cesta našej kuchyne, 

ktoré potešili nielen naše jazýčky. 

Tešili sa z nich a s radosťou sa do nich zahryzli aj naši rodičia, pre 

ktorých sme si ako každý rok pripravili krátku vianočnú besiedku plnú 

básní, piesní a tancov. 

Naše vždy vysmiate „Slniečka“ si 

chvíle pred Vianocami krátili 

spoločným vyrábaním adventného 

venca a tiež maľovaním vianočných 

ozdôb, ktorými skrášlili svoju nástenku. 



 A môže nás prekvapiť Ježiško!  

 

To bolo radosti! Očakávanie, 

prekvapenie a detská radosť sú snáď 

najkrajšie okamihy vianočných 

sviatkov pokoja, lásky a vzájomnej 

úcty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lyžovačka, už je pre nás hračka! 
 

V mesiaci január niektoré naše ,,Očká” 

absolvovali lyžiarsky výcvik v stredisku Selce. Počas 

celého týždňa pravidelne chodili na svah, kde sa im 

poctivo venovali profesionálny inštruktori.  

Niektoré naše „Očká“ sa tam naučili základy správneho lyžovania a 

niektorým sa podarilo zdokonaliť sa v tomto zimnom športe. Vytýčený 

cieľ preto splnili všetky ,,Očká”. Samozrejme, o smiech a množstvo 

zážitkov zo zasneženého svahu bolo postarané! 



Sniežik sa nám chumelí, zima je 

zimička... 
 

Od severu vietor duje, 

zima prišla, zrazu tu je. 

Prišla sem-tam poľom v blate 

a všetko je v bielom šate. 

 

Slnko darmo zub si brúsi 

teraz predsa sneh byť musí. 

Nakŕmime psíka, mačku, 

užijeme si sánkovačku. 

 

Tento rok nás pani Zima potešila bohatou 

snehovou nádielkou. Prikryla lúky a polia 

ligotavými snehovými vločkami. „Očká“ spolu 

s kamarátmi z DSS Slniečko si zobrali klzáky 

a spúšťali sa dole kopcom. Samozrejme nesmel 

chýbať ani poriadny snehuliak. Radosť zo 

zimných hier bola obrovská. Deti mali úsmev na 

tvári, hoci ich štípal mrázik. To nevadí, všetci 

mali radosť a naozaj to stálo za to! 

 

 



Kde sa vzal, tu sa vzal, 

pri záhrade ráno stál, 

čiapku sivú, hlavu krivú 

a fajku vám v ústach mal. 

 

V košieľke, neborák, 

čože je to za panák? 

Zasmiala sa mladá chasa, 

jaj, veď je to snehuliak. 



Európsky deň 112 

 
Pri príležitosti Európskeho dňa 112 organizoval Okresný úrad 

Banská Bystrica zamestnanie, pre deti z materských a základných škôl, 

ktorého cieľom bolo deti oboznámiť s významom európskeho čísla 

tiesňového volania 112 a zložiek integrovaného záchranného systému. 

Naše „Očká“ ako úspešní súťažiaci výtvarnej súťaže mladý 

záchranár, sa tiež zúčastnili tohto významného dňa, kde sa dozvedeli 

veľa zaujímavých informácií o spôsobe využitia čísla tiesňového volania 

112 a o efektívnej komunikácii s operátormi pri volaní.  

Najzaujímavejším zážitkom celého tohto dňa bola pre naše „Očká“ 

prehliadka jednotlivých záchranárskych áut a pocit, aké je to byť 

zatknutým naozajstným policajtom. 



Týždeň farieb 
 

Papier je bielučký, 

farebné sú farbičky. 

Žltou kreslím slniečko, 

červenou zas jabĺčko. 

Zelená je trávička, 

modrá kvapka z nebíčka. 

 

V mesiaci február sme v SŠMŠ organizovali ,,Týždeň farieb". 

Úlohou našich ,,Očiek” bolo obliecť sa každý deň do určenej farby. Ak 

mali červený deň, tak prišli oblečené v červenom a mohli si do SŠMŠ 

doniesť rôzne červené veci a hračky.  Počas celého dňa robili s pani 

učiteľkami aktivity a súťaže, ktoré boli zamerané na konkrétnu farbu. 

Pani učiteľky tiež nesklamali a prišli oblečené vo farbe dňa. ,,Očká” z 

toho mali nesmiernu radosť a páčilo sa im, že sú oblečené rovnako. Bol 

to veľmi pekný týždeň plný farieb, smiechu a radosti.  



Týždeň hudby 

 
V našej SŠMŠ vedieme deti k hudobným 

činnostiam už od raného detstva, a preto sme 

hudbe venovali jeden celý týždeň. Počas neho ,,Očká“ 

spoznávali rôzne hudobné nástroje, spôsob hry na ne a rozlišovali 

zvuky, ktoré vydávajú. Okrem iného, spievali ako ľudové, tak aj moderné 

piesne a pripravovali sa na spevácku súťaž „Očko hľadá Superstar“. 

,,Očká“ s veľkým nadšením trénovali spev piesní, aby sme mohli na 

triednych kolách vybrať tých najlepších, ktorí sa potom predviedli 



v celoškôlkárskom kole na konci týždňa. Pred publikom a porotou 

podali skutočne úžasné výkony a tak ukázali, že v nich drieme veľký 

hudobný talent. Samozrejme, za svoje výkony boli odmenení nielen 

potleskom, ale aj malým sladkým prekvapením.   

 

Súčasťou týždňa hudby bolo aj divadelné predstavenie „Pesničkál“ 

od Divadla Theátrum, ktoré sa uskutočnilo 6. februára. Pri tomto 

predstavení ,,Očká“ a „Slniečka“ hádzali kockou, pričom každý hod 



určoval nôtu ľudovej piesne, ktorá sa bude hrať, spievať a tancovať. 

,,Očká“ s kamarátmi z DSS Slniečko prežili krásne dopoludnie plné 



spevu, tanca a zábavy spolu so strašiakom Rudolfom a vílou Izabelou. 

Už teraz sa tešíme na ich ďalšie predstavenie.  



Február je síce krátky mesiac, no je plný zábavy. A 26. februára do 

našej SŠMŠ dokonca zavítali rôzne rozprávkové bytosti – princezné, 

čarodejníci, piráti, kovboji, klauni a množstvo milých zvieratiek. Ako je 

to možné? 



No v našej SŠMŠ sa predsa udiala veľká slávnosť a to detský 

karneval!  Hudba, promenáda v maskách a sladké občerstvenie čakalo 

v tento deň nielen na všetky „Očká“, ale aj na naše „Slniečka“.  

 

A keďže každý mal jedinečnú a krásnu masku, víťazmi sa stali 

všetci. Spoločne si zatancovali na karnevalovej diskotéke a do tanca tiež 



vzali svoje pani učiteľky. Na pamiatku im zostanú nielen milé 

spomienky, ale aj krásne fotky. 



 



Naša nová pani 

psychologička 
 

Moje meno je Patrícia 

Pohorelá. Narodila som sa 

v Banskej Bystrici. Až do svojej 

dospelosti som žila v srdci Liptova, 

no teraz už dva a pol roka bývam 

opäť vo svojom rodnom kraji. 

Ukončila som denné štúdium 

s titulom Mgr. v dvojodborovom štúdiu psychológie, vďaka ktorému sa 

mi splnil môj sen. Absolvovala som supervíziu v oblasti integrovanej 

psychoterapie v Kroměříži a po univerzite som pôsobila v CPPPaP 

Okoličné v Liptovskom Mikuláši ako začínajúca psychologička. Keďže mi 

život priniesol nové možnosti a príležitosti, neváhala som vkročiť do 

iných zákutí sveta a vycestovala som aj do zahraničia, kde som sa 

naučila plynule komunikovať po anglicky. Angličtina dodnes patrí medzi 

moje záľuby a rada sa v nej zdokonaľujem. Po pár rokoch som pôsobila 

ako pani učiteľka v súkromných jasliach, a taktiež som vyučovala 

anglický jazyk v spojenej ZŠ s MŠ. Práca s deťmi mi prináša radosť 

a motivuje ma pracovať na sebe ďalej.  

Ako už viete, v súčasnosti pôsobím 

v našej SŠMŠ,  kde som sa s väčšinou detí 

a ich rodičov stretla vďaka zastupovaniu. 

Momentálne prestupujem naspäť k svojej 

odbornej profesii a vraciam sa do 

psychologickej poradne, kde ma môžete 

nájsť kedykoľvek v prípade potreby. Veľmi 

sa teším na Vás a hlavne na Vaše ratolesti. 

 



 

 

 

  



 



Keď sa v škôlke hráme... 

 
...keď napečieme medovníky a robíme poriadok.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...keď sa vyberieme na detský vianočný punč... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



...keď sa hráme na olympijských športovcov a každý z nás je víťaz... 

 

...keď sa hráme na vedcov a robíme pokusy... 

 



 

...keď kŕmime vtáčiky... 



...keď máme „AFTERPARTY“ po súťaži „Očko hľadá talent“... 



Vtipné výroky našich detí 
 

...pri hre so smetiarskym autom... 

Paulínka: Joj, to je ale počasie, stále nám pri práci prší... Byť smetiarom 

je veľká zodpovednosť. 

 

...keď sa deti zľaknú... 

Lucka: Pani učiteľka, som sa tak zľakla, že som si skoro srdce zničila. 

 

...pri ceste na WC sa pomýli a ide do šatne:  

Paulínka: Joj, pomýlila som si priestor... 

 

...pri upratovaní hračiek, ktoré sama rozhádzala... 

Sofinka: Ty kokso, to kto sem naznášal? 

 

...debata na prechádzke... 

Samko: Dnes fungujem už iba ako na masle. Včera som si sám upratal 

izbu, dnes do škôlky... Mám toho veľa... 

 

...prípravy na karneval (po rozviazaní šnúrky)... 

Paulínka: Pani učiteľka, ďakujeme, že ste nám to pomohli rozviazať. 

Ste hrdinka šnúrok. 

 

…při hre s loptou… 

Aďko: Ja som futbalista. 

Lili: A ja som brankárista. 

 

 



…keď (akože) telefonujeme domov… 

Matiasko : Oci, kedy už prídeš po mňa? Ja som z toho už celý spotený. 

 

…rozhovor v triede… 

P. uč.: Lili, a ty na čo čakáš? 

Lili: Na leto. 

 

Miško (nedarí sa mu obliecť tielko cez hlavu): Bolia ma vlasy. 

 

Oli sa chváli p. uč.: Pozri, aké mám spidermenové ponožinky! 

 

...keď ráno deti pozerajú rozprávku a začnú sa hádať... 

P. uč.: Ticho, lebo vám to vypnem! 

Natálka: Ticho, lebo nám to p. uč. vypne a pôjdeme do triedy! 

Miško: Ticho Natália, nie si riaditeľka! 

 

...na sánkovačke... 

Miško: Nikoho nečakám, som požiarnik Sam! 

Laurinka: Ani ja nikoho nečakám, som požiarnička „Sama“! 

 

...pri olovrante... 

P. uč.: Natálka, prosím ťa, zjedz už ten chlebík. 

Natálka: No keď si ma tak pekne poprosila, tak idem. 
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