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Zimné vydanie časopisu 

OČKO 
 

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

 

 

 



Úvodom ... 

Milí rodičia a milé deti, 

zimné obdobie, no najmä predvianočný čas so sebou prinášajú 

neopakovateľné čaro plné očakávania, radosti a pokoja. Týmito 

pocitmi sa naplnila aj naša materská škola počas zimných 

mesiacov, ktoré nám ponúkli opäť množstvo zážitkov spojených 

s rôznymi aktivitami. Obohatili nás o rôzne dojmy a pocity 

spojené s príchodom Mikuláša, s prípravou na najkrajšie sviatky 

roka, či s realizáciou každoročného fašiangového karnevalu. 

Popri tom všetkom sme pripravili pre naše detičky množstvo 

iných podnetných akcií, o ktorých si môžete prečítať 

v nasledujúcich riadkoch nášho časopisu. 

 

                                 Kolektív autorov SŠMŠ, SCŠPP a DSS 

 

 

 

 

 

 



Kto to klope na okno alebo ako prišiel Mikuláš... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šiesty december je  v očkách všetkých detičiek veľmi očakávaný 

deň. Všetky sa predsa tešia na Mikuláša. Aj do našej škôlky po 

dlhej púti snehom a ľadom zavítal medzi deti Mikuláš. Tak ako 

každý rok, ani tento neprišiel sám, ale sprevádzali ho jeho 

dvaja verní spoločníci – anjel a čert.  Detičky si pre nich 

pripravili básničky, pesničky, či tančeky, za ktoré ich Mikuláš 

obdaril množstvom sladkostí. O zábavu bolo postarané a 

dôkazom toho boli aj spokojné úsmevy našich detičiek. 

 

 

 

Ktosi s veľkým mechom, 

s Perinbabkou lieta svetom. 

Chodí z dverí do dverí, 

všetkým vrece otvorí. Sype 

vločky na čiapočky, dáva 

dary do čižmičky. Raz v roku 

je iba náš, štedrý dedko 

Mikuláš. 



Výlet na vianočné trhy 

Tento rok sme sa rozhodli užiť si s deťmi predvianočnú 

atmosféru v plnej sile a vybrali sme sa na výlet na vianočné 

trhy. Mestskou hromadnou dopravou sme sa odviezli na 

zastávku Národná, odtiaľ sme sa prešli na námestie a už sme 

sa nechali unášať len vianočnou náladou. Odfotili sme sa pri 

vianočnom stromčeku, či pod vysvietenou bránou a poobzerali 

všetky stánky. Samozrejme, aká by to bola návšteva vianočných 

trhov bez ochutnania vianočného punču a bez toho, aby sme si 

nekúpili k tomu nejakú tú sladkú maškrtu. Nakoniec sme sa 

ešte prešli k OC Európa, kde sme sa odfotili pri obrovskom 

Mikulášovi, pod svietiacou hviezdou a na veľkom adventnom 

kalendári sme si vypočítali koľko dní ešte chýba, kým už príde 

Ježiško. Po takomto výbornom výlete sme sa vrátili do našej 

škôlky, a od únavy všetci sladko zaspinkali. Tešíme sa na ďalší 

podobný výlet. 



 

 

 

 

 

 



 

 

Príchod Vianoc, to neznamená len pocit očakávania 

z obdarovania, ale najmä tajomné čaro, tichá 

radosť a atmosféra, ktorá šíri v ľuďoch pokoj a dobrotu. Tieto 

hodnoty sme si pripomenuli aj na každoročnej vianočnej 

besiedke, v rámci ktorej sme pre rodičov pripravili krátky 

program, ktorý pozostával z básničiek, pesničiek, tančekov a 

divadielok. Detičky sa predviedli v krásnych kostýmoch a všade 

vládla blížiaca sa vianočná atmosféra.  Na záver sme si v čare 

vianočných svetielok popriali Šťastné a Veselé Vianoce. Z reakcií 

rodičov a starých rodičov nás všetkých zahrialo pri srdci a boli 

sme opäť bohatší o množstvo krásnych zážitkov. 

 

 

 

 

 

 

Vianočná besiedka 



Berme sane, nasadnime na ne 

Celý január nás tešil hojnou snehovou nádielkou. Mohli sme sa 

spoločne tešiť zo snehových radovánok, čo znamená najmä 

poriadna guľovačka, sánkovačka, či spúšťanie sa na klzákoch. 

No samozrejme, nemôžeme zabudnúť ani na stavanie 

snehuliakov. Od pani kuchárok sme si požičali starý hrniec a 

mrkvu a išlo sa na to. Snehuliačik nás vítal každé ráno pri 

príchode do škôlky a rovnako nás odprevádzal domov.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Canisterapia alebo naši zvierací kamaráti 

„Psi nemusia žiť tak dlho ako ľudia, lebo vedia milovať. My potrebujeme 

podstatne viac času, aby sme sa to od nich naučili.“ 

Každý druhý piatok prichádzajú do našej škôlky štyria milí 

kamaráti, aby sa s nami nielen pohrali, vyčarovali úsmev na 

tvári a priniesli radosť, no títo kamaráti nás prostredníctvom 

kontaktu s nimi zároveň liečia, či učia zodpovednosti 

a ohľaduplnosti. Sú to štyria „havkáči“ Teddy, Toby, Saly a 

Clark, ktorí so svojim canisterapeutom s nami strávia vždy 

príjemný čas. Detičky majú možnosť nenásilným spôsobom 

priblížiť sa psíkom, pohladiť ich, pohrať sa s nimi, poškrabkať 

za uškom, či ponúknuť piškótu. Psíkovia sa detičkám odvďačia 

pritúlením, podaním labky, či jemným obliznutím. Vždy sa 

tešíme na ich ďalšiu návštevu a nové zážitky s nimi.   

 



      Divadlo Pa a Gu 

Dňa 20. januára 2017 sme 

strávili krásne dopoludnie 

návštevou Bábkového divadla 

na Rázcestí, sledovaním 

zaujímavého predstavenia PA a GU. Autobus nás pohodlne 

doviezol až pred brány divadla, kde už na nás čakalo odhalenie 

dobrodružstiev PAličky a GUličky pomotaných. 

Prostredníctvom zaujímavého stvárnenia, pútavých efektov, 

krásnych názorných pomôcok sme sa dozvedeli, kde všade okolo 

nás sa PA a GU skrývajú a čo všetko ukrývajú v sebe. Tešíme sa 

na ďalšie podobné predstavenie a krásny kultúrny zážitok.  

 

 

 

 

 

 

 

 



   Vesmír na dlani   

Mesiac február sme 

začali v našej škôlke 

témou nekonečna, teda 

témou vesmíru. V týždni 

od 6. do 10. februára 

sme sa ponorili práve do 

tajov vesmíru, a to 

prostredníctvom 

prezerania rôznych encyklopédií, obrázkov na internete, videí. 

Súčasne deti s pani učiteľkami výtvarne vyjadrovali svoje 

predstavy o vesmíre, vyrábali planéty, či hviezdy. Celý týždeň 

sme ukončili interaktívnou prednáškou s názvom „Vesmír na 

dlani“ s využitím astronomických edukačných pomôcok 

(Montessori). Pomocou týchto pomôcok si deti dokázali lepšie 

predstaviť tak abstraktnú tému akou je vesmír, dokázali si 

vytvoriť lepšiu vizuálnu predstavu o veľkosti a rozmiestnení 

telies vo vesmíre, ako aj pochopenie dejov na oblohe. Taktiež sa 

dozvedeli niečo o fungovaní prírodných zákonov, či o postavení 

Zeme a človeka vo vesmíre. Detičky sa mohli odfotiť ako 

kozmonauti, pozrieť sa na oblohu cez ďalekohľad, ako aj na 

vlastnej koži si vyskúšať ozajstný skafander kozmonauta. 

V závere dostali všetky deti krásne omaľovánky s pracovnými 

listami, plné zaujímavých úloh.  



 

 

 

 

 

 



Lyžiarsky výcvik  

Na prelome januára a februára sa niektoré naše nebojácne 

detičky zúčastnili lyžiarskeho výcviku. Nádielka od Perinbaby 

bola tento rok hojná a tak sa deti od pondelka do piatka 

chodili učiť lyžovať na lyžiarske stredisko Selce Čachovo. Pod 

vedením skúsených inštruktorov sa naše detičky naučili začiatky 

lyžovania a síce zažili určite aj plno pádov, bolo to 

predovšetkým kopec zábavy na snehu. Za svoju usilovnosť a 

snahu boli dokonca odmenení diplomom lyžiarika.  

 

 

Týždeň hudby 

Predposledný februárový týždeň sa v našej škôlke niesol v 

znamení spevu, tanca a hudby. Počas týchto dní sme spoznávali 

rôzne hudobné nástroje, skúšali sme na nich hrať, skúšali sme 

k spevu piesní pridať aj inštrumentálny doprovod. Spievali sme 

rôzne piesne, hrali sa na Superstar a spievali do mikrofónu, tiež 

sme počúvali rôzne ukážky zvuku hudobných nástrojov, či 

pohybom napodobňovali spôsob hry na hudobné nástroje. 

Taktiež sme veľa tancovali a hrali hudobno-pohybové hry. 

Popri tom, že sme sa veľa naučili, sme zažili aj veľmi veľa 

zábavy.   



       Fašiangový  karneval 

Február sa už tradične spája 

s karnevalovou a fašiangovou 

náladou a akéže by to boli 

Fašiangy bez poriadnej zábavy? 

Preto sme sa aj my rozhodli 

usporiadať tradičný fašiangový karneval. Karnevalom sme žili 

celý týždeň. Ozdobili sme triedy, šatne, vyrábali rôzne masky, 

balóny, šašov. Až nakoniec 22. februára ožila trieda vravou 

a veselou hudbu a preniesli sme sa do krajiny, v ktorej sme 

stretli rôzne zaujímavé bytosti – princezné, čarodejníkov, 

pirátov, superhrdinov, drakov, rôzne zvieratká, či rozprávkové 

postavičky... Tancovať a súťažiť v maskách nebolo veru 

jednoduché a veruže sa detičky aj unavili. Na posilnenie im pani 

kuchárky pripravili domáce šišky s jahodovým lekvárom 

a detičky dostali aj sladkú odmenu za zvládnutie rôznych 

súťaží.    



Múdre sovičky 
 

V našej SŠMŠ uplynuli ďalšie tri mesiace a to svedčí nielen o tom, že 

sme trochu starší no hlavne oveľa múdrejší, šikovnejší a bohatší o 

množstvo zážitkov, s ktorými sa chceme s Vami podeliť. 

 

Nie dlho pred Vianocami aj do našej škôlky 

zavítal deduško Mikuláš. Veď aj my, ako všetky 

ostatné deti, sme celý rok poslúchali, usilovne 

pracovali v škôlke a pomáhali našim rodičom, 

a tak sme netrpezlivo očakávali, čo nám Mikuláš 

prinesie. Na stretnutie s ním sme sa dobre 

pripravili a ako poďakovanie za sladké odmeny 

sme jeho, ale aj jeho pomocníkov odmenili 

kratučkým programom.    

 

 

Čakanie na Vianoce, 

najkrajšieho sviatku v roku, sme si 

spríjemnili detským vianočným 

punčom, ktorý sme si vychutnali na 

vianočných trhoch v centre Banskej 

Bystrice. Prípravy na Vianoce 

vyvrcholili Vianočnou besiedkou. Kratučkým programom, ktorý sme 

s láskou a radosťou pripravili pre rodičov sme chceli ukázať nielen naše 

spevácke a tanečné zručnosti, ale po prvýkrát aj kúsok našich hereckých 

daností. Snáď sme sa Vám páčili. 

 



Skončili sa vianočné prázdniny a my 

už v Novom roku pracujeme na „plný plyn“. 

V týždni pokusov sme robili jeden pokus za 

druhým. Experimentovali sme s cukríkmi, 

farbami, ba dokonca sme si vyrobili ozajstnú 

sopku. 

 

Koniec januára sme aj vďaka pani Zime mohli, 

tak ako minulý rok zavŕšiť zimnou sánkovačkou. 

Na sánkach a lopároch sme sa spúšťali na 

malom sídliskovom kopci pri našej SŠMŠ. 

Radosť zo zimných hier bola obrovská, veľa sme 

sa nasmiali, a tak nám vôbec  neprekážalo, že 

sme boli premrznutí. Veď každá jazda bola 

jedinečná a naozaj stála za to. 

 

Február sa začal týždňom spojeným 

s vesmírom.  Spoznali sme našu planétu Zem a 

vyrobili sme si vlastný vesmír. Tiež sme pozorovali 

štart naozajstnej rakety, ktorú sme si každý aj 

vyrobili. O vesmíre nám prišli porozprávať aj 

odborníci z hvezdárne, ktorí nám ho ukázali aj cez 

ďalekohľad, ba dokonca nám doniesli naozajstný 

kozmonautský skafander. 

 

Teraz sa už tešíme na týždeň tanca, hudby a spevu a na fašiangový 

karneval. Šašo-Jašo, náš kamarát, je už v šatni pripravený, takže 

maminky pomôžte nám nachystať masky, aby sme boli na karnevale 

krásni. 



DSS Slniečko 
Detičky zo Slniečka sú šikovné, veľmi hravé, rady počúvajú básničky 

a pesničky, hrajú sa a maľujú. S príchodom zimy sme sa spoločne 

pripravili na príchod Mikuláša, ktorý im za odmenu a ich detský úsmev 

priniesol balíček plný sladkostí. Deti sa mu odvďačili krásnym úsmevom 

a smiechom.   

 

A keď sa blížili vianočné sviatky, deti si povyšívali 

a prstovými farbami vyfarbili krásne vrecia, 

v ktorých im Ježiško prinesie darčeky.  

 

Tento rok máme peknú nádielku snehu, tak sme si 

spoločne s deťmi postavili snehuliaka. A aby mu 

nebolo smutno, deti si snehuliačika aj vyšili a potom vyfarbili prstovými 

farbami. Svoje výtvarné diela sme mali vystavené na nástenke, kde si ich 

rodičia mohli pozrieť.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V mesiaci február sa u nás konal fašiangový karneval, na ktorý si deti 

vyhotovovali rôzne masky.  

 



Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 

 

Grafomotorický krúžok KLBKO 

Krúžok prebieha dvakrát do mesiaca, pod vedením špeciálnej 
pedagogičky PaedDr. Jany Černákovej. 

V triede Tigríkov krúžok prebieha každý párny pondelok, v čase 
od 14:45h. do 15:15h. a v triede Mackov a Brumkov každý 
nepárny pondelok, v čase od 14:45 h. do 15:15h. V triede 
Sovičiek sa grafomotorické zručnosti rozvíjajú nepárne 
pondelky dopoludnia, v čase od 9:00h. do 9:45 h.  

Krúžok je určený pre deti od 3 rokov s oslabenými 
grafomotorickými zručnosťami. Jednotlivé aktivity sú zamerané 
nielen na rozvíjanie grafomotoriky, ale aj na precvičovanie 
motoriky celého tela. Rozvíjanie grafomotorických zručností je 
veľmi dôležité nielen preto, aby umožnili dieťaťu spontánny 
grafický prejav - ktorý je prípravou na samotné písanie - ale 
slúži aj ako prevencia špecifických porúch učenia.  

Jednotlivé grafomotorické cviky deti dostávajú na pracovných 
listoch aj domov, aby si ich mohli spolu s rodičmi precvičovať.  

Na obrázkoch si môžete pozrieť uvoľňovacie cviky a nácvik 
správneho držania pera.  

 

 

 

 



 



Výroky na pobavenie 

Valentín 

F.Z.: Pani učiteľka, aj môj ocko a mamina 

nebudú na Valentína doma a musím ísť spať 

ku starkej.“ 

 

Po ochutnaní medovej nátierky... 

E.R.: Pani učiteľka, mne maminka túto omáčku doma nevarí a ja ju mám 

rada. 

 

Keď sa ponáhľame... 

L.K.: Pani učiteľka, poď už rýchlejšie, lebo ma už svrbí riťka.  

 

Nekonečné spory... 

P.U.: Prečo si kamaráta kopol? 

M.B.: Ja som ho nekopol, iba som tam chcel dať nohu a on tam kráčal. 

 

Niekedy ako ZOO... 

P.U.: Sárinka, prečo ležíš na zemi pod stoličkou?  

S.S.: Lebo sa hrám na pumu a som v klietke. 

P.U.: A prečo je puma v klietke? 

S.S.: No predsa, lebo je to jedovatá puma. 



Keď za to proste nemôžeme... 

P.U.: Mirko, načo si taký naobliekaný, veď ti musí byť teplo. 

M.B.: Veď mi aj je, ale to povedz mojej mame.  

 

Prípravy na karneval 

P.U.: Aký kostým by ste pre mňa vymysleli? 

Deti: No predsa motýľ. 

P.U.: Ale motýlikov už budeme mať potom veľa. 

Deti: Ale ty budeš mama motýľ.  

 

Ach tie hádky 

M.B.: Skús ma kopnúť a ja zavolám brata čo má zlomenú nohu a on ti dá 
barlou po hlave. 
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