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

Očko 
Jarno-letné vydanie časopisu 

 

Pre všetky veľké, aj malé očká. 



Úvod... 

Sniežik zmizol, prvé jarné kvietky vyrástli a už aj slniečko začalo pekne hriať. Jar nám v našej 

škôlke ubehla ako voda a pomaly sa blížime k našim obľúbeným letným prázdninám. Čo všetko sme 

s našimi „Očkami“ stihli zažiť? 

 

 



Putovná kniha a deň hlasného čítania 

Mesiac Marec bol i v našej škôlke venovaný knihe. 

„Očká“ si chvíle s knihou spríjemnili rôznymi aktivitami.  

Jednou z nich bola „Putovná kniha“, ktorá putovala 

z rodiny do rodiny a zamestnávala nielen deti, ale aj rodičov. Úlohou ocka a maminky bolo prečítať jednu 

rozprávku a úlohou našich „Očiek“ bolo k tomuto príbehu nakresliť ilustráciu.  Čítanie a práca s knihou má 

v poslednej dobe medzi deťmi deficit. A tak sme i my v našej MŠ vytvorili aktivitu, z ktorej mali úžitok deti 

i rodičia. Veď „KNIHA JE PRIATEĽ ČLOVEKA“.  

Knihám bol rovnako venovaný aj „Deň hlasného čítania“. Počas tohto dňa nás navštívili žiaci 

Základnej školy Spojovej, ktorí našim „Očkám“ prečítali pred spaním vybrané príbehy z rozprávkových 

kníh. Za čo im  aj touto cestou veľmi pekne ďakujeme. 

 

 



Privítanie jari 

Vynášanie Moreny je jeden z najarchaickejších zvykov, ktorý sa 

zachoval do dnešných čias. Koná sa koncom zimy a vyjadruje túžbu ľudí 

skoncovať s chladným počasím a privolať teplé lúče slnka. Morena 

symbolizovala zimu, preto ak ľudia chceli, aby prišla jar, museli ju utopiť v 

potoku alebo upáliť. Mala podobu slamenej figuríny oblečenej do ženských šiat, ktorú niesli mladé devy so 

spevom k potoku. Pri brehu ju vyzliekli, zapálili a hodili do vôd rozmŕzajúcej rieky. Tak aj takéto zvyky si 

pripomíname v našej škôlke, kde sme sa spolu s našimi „Očkami“ vybrali rozlúčiť s Morenou, pani Zimou, 

a tak privolať ďalšie ročné obdobie - jar. 



Veľkonočné tvorivé dielne 

Veľkonočné sviatky sú spojené s rôznymi tradíciami. 

Aj v našej materskej škole zavládol  kreatívny a tvorivý elán, 

ktorý povzbudil deti a rodičov do aktívneho zapojenia sa na 

blížiacu sa Veľkú noc.  



Pani učiteľky pripravili pre „Očká“ tvorivé dielne, ktoré sa trochu netradične oživili o ľudové 

tradície. Šikovné mamičky ukázali deťom rôzne techniky zdobenia vajíčok. Tým sa zdobenie veľmi páčilo 

a tešili sa z pekných spoločných výtvorov. V príjemnej sviatočnej atmosfére „Očká“ so svojimi rodičmi 

zhotovili kreatívne veľkonočné dekorácie. Počas  aktivít  bol čas aj na  vzájomnú komunikáciu,  na  kávičku, 

čaj i občerstvenie. Ďakujeme rodičom,  ktorí sa  v tomto uponáhľanom čase  nachvíľu zastavili, aby urobili 

radosť nielen sebe, no najmä svojim detičkám.  

 



Jarné upratovanie 

Pre všetkých z nás je našim domovom planéta Zem. Nielen 

my dospelí, ale aj deti si uvedomujú, že naša Zem je vzácna a treba sa 

o ňu starať. Našu prírodu je dôležité nielen poznať, ale aj chrániť. 

A v zmysle tohto hesla sa naše „Očká“ pustili do veľkého upratovania.  

V areáli SŠMŠ vyzbierali odpadky a všetko lístie a konáriky pohrabali. Nielenže odpadky skončili vo 

vreciach, ale ďalej putovali do triedeného odpadu určeného na ďalšiu recykláciu. „Očká“ boli veľmi usilovné, 

a tak za chvíľu bolo všade vyupratované. Na konci veľkého upratovania bolo vidieť dobre vykonanú prácu, 

z ktorej sa samotné deti veľmi tešili. A určite aj naša planéta. 



Stavanie mája 

Ako každý rok býva tradíciou, aj tento rok sme našim dievčatám postavili 

v SŠMŠ máj. Ozdobili sme ho pestrofarebnými stužkami za spevu piesne ,, Sadíme 

my máje“ i iných detských ľudových piesní. Poniektorí si s pani učiteľkami aj 

zatancovali. 

 

 



 

 

 

Deň matiek je dňom,  ktorý je venovaný všetkým mamám. S láskou vyjadrujeme ako ich máme radi 

a čo pre nás znamenajú . „Očká“ z našej SŠMŠ vyjadrili lásku a vďačnosť za všetko, čo pre ne ich mamičky 

robia krásnou besiedkou. Všetci usilovne trénovali pesničky i básničky, prepletali nôžkami pri tancoch 

a tvorili darčeky. A robili to všetko s láskou pre svoje mamičky. Presne tak, ako sa o nich mamičky láskyplne 

starajú. Besiedky v každej triede mali svoje vlastné čaro, a tak sa mamičky, staré mamy a všetci hostia mohli 

tešiť z ľudových, či moderných piesní, tancov ako aj veselých divadielok. A my ďakujeme všetkým mamám 

za ich lásku a obetavosť. 

 

Plavecký výcvik 

„Očká“ zo SŠMŠ sa tento školský  rok v dňoch od 13.05 - 17.05.2019 zúčastnili plaveckého výcviku. 

Kurz viedli štyria inštruktori z centra voľného času.  Každým dňom sa „Očká“ zlepšovali. Odbúrali strach 

z vody, naučili sa ponoriť hlavu pod vodu, potápať sa, splývať a plávať s pomôckami. Najviac sa im páčilo 

skákanie do vody, lovenie hračiek  a plávanie pod tunelom. Na konci týždňa dostali mokré vysvedčenie 

a sladkú odmenu.     



Pomáhať a chrániť! 

V máji v rámci témy "Očká sa pohybujú vo 

svete dopravy" sme v našej SŠMŠ privítali pani 

policajtku, ktorá našim "Očkám" zaujímavo 

porozprávala o pravidlách bezpečnosti cestnej premávky  a za jej asistencie si deti na dopravnom koberci 

vyskúšali ako majú správne prechádzať cez priechod pre chodcov. 

Pani policajtka nám vysvetlila dôležitosť 

používania reflexných viest a reflexných prvkov. 

„Očká“  nám urobili módnu prehliadku v detských 

reflexných vestách. Mali sme možnosť vyskúšať si aj 

zmenšený model semaforu, kde deti s radosťou 

pomocou gombíka zadávali svetelné signály. 

Dozvedeli sme sa aj o dôležitosti práce dopravných 

a poriadkových policajtov a ich nenahraditeľnej 

úlohe v spoločnosti.  „Očká“ mali možnosť prezrieť 

si pomôcky policajtov, ktoré sa využívajú len v 

ohrození alebo pri obrane, dokonca vyskúšali, aký je 

to pocit mať na rukách ozajstné putá. 

V neposlednom rade nám 

vyzdvihla dôležitosť používania 

detských autosedačiek a 

bezpečnostných pásov, pričom deti 

porozprávali úsmevné príhody svojich 

rodičov o "zapínaní-nezapínaní" dieťaťa 



v autosedačke.  Porozprávali sme sa aj o niektorých dopravných značkách  a ako darček sme dostali reflexné 

vesty a zaujímavé pexeso. 

Po zážitkovej besede sme pri škôlke obdivovali policajné auto a na rozlúčku sme za zvuku húkačky 

a blikania majákov s úsmevom a vďakou zamávali milej pani policajtke "dovidenia". 

 

 

 



Žabky a bociany 

Dňa 28.5. 2019 sa v našej škôlke realizoval environmentálny 

výučbový program Štátnej ochrany prírody SR.  Pracovníčka tejto 

organizácie hravou formou prostredníctvom interaktívnej tabule, obrázkového materiálu 

a námetových pomôcok sprostredkovala našim „Očkám“ životný cyklus žiab a bocianov. 

Dozvedeli sa veľa zaujímavých informácií o tom, ako sa bociany starajú o svoje mláďatá, kedy odlietajú do 

teplých krajín, čím sa živia a iné zaujímavosti z ich života . „Očkám“ sa pripravené aktivity páčili a mali 

z nich obrovskú radosť. 

 



MDD v SŠMŠ 

ČO všetko deťom k šťastiu treba? 

Slnko a modrý kúsok neba, piesok a v izbe 

s hračkami, dva veľké bozky od mamy. 

Čo všetko deťom k šťastiu stačí? 

 Hrozienko sladké na koláči a denne jedna hodinka 

v náručí svojho ocinka. 

Čo sa dnes deťom najviac ráta? 

Mať otca ako kamaráta, maminu dlaň a popritom mať vždycky lásky plný dom. (Alojz Čobej) 



... a ešte fajnová zmrzlinka a radosť i zážitok z hry. Tak sa  v našej SŠMŠ oslávil 1.jún, sviatok detí. Trieda 

Sovičiek a Mackov si pochutili na osviežujúcej zmrzlinke a trieda Tigríkov  sa zahrala na pátračov pokladu 

v podmorskej hladine, kde zdolávali úlohy s morskými príšerkami. Radosť a spokojnosť bola tou naj 

odmenou pre deti i pre pani učiteľky. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Olympiáda 

Naša škôlka bola pozvaná na olympiádu, 

ktorá sa uskutočnila pod záštitou primátora mesta 

Banská Bystrica a išlo o tzv.  ,,pohár primátora´´. 

Súťažilo sa v štyroch disciplínach a našimi reprezentantmi boli Arturko, Samko, Dorotka, Nelka a 

náhradníčky  Kristínka a Lucka. Súťažilo sa na štadióne Štiavničky a samozrejme, naši športovci si odniesli 

množstvo zaujímavých cien.  



Výtvarná súťaž „DÚHOVÝ KOLOTOČ“ 

Metodicko-pedagogické centrum vyhlásilo tento rok už 13. ročník celoslovenskej súťaže výtvarnej 

tvorivosti detí predškolského veku Dúhový kolotoč s témou FÍÍÍHA. Ide o obľúbenú akciu, ktorá dokazuje 

umelecké cítenie a nadanie detí predškolského veku. Prostredníctvom tejto súťaže môžeme u detí 

podporovať ich autentické vyjadrovanie predstáv, samostatnú tvorivú činnosť, formovať ich estetické cítenie, 

či umožniť im spontánne vyjadriť svoj údiv z objaveného.  

Kristínka Jakubovie,  Sofinka Sabalová, Samko Zrubák, 

Riuška Kromková 

„Cesta rozprávkovým svetom“ 

 

 „Život pri vode“ 

 

Amália Cibiriová 

„Tajomstvá lesa“ 

 

 

Martin Ďurica 

„Jarná záhrada“ 

 

 



Aj v našej škôlke drieme nejeden výtvarný talent, ktorý deti dokázali prostredníctvom 9 výtvarných 

prác, ktoré sme do súťaže zaslali. Práce bude hodnotiť odborná komisia a výstava všetkých prác sa 

uskutoční 18. júna 2019 v priestoroch Radnice v Banskej Bystrici. Veríme, že aj takouto cestou prispievame 

k rozvoju talentu našich detí, ktorý neostane nepovšimnutý.  

 

 

 

 

 

  

 

Paulínka Korbelová 

„Dúhová princezná“ 

 

Dominika Daxner 

„Mravčekovia“ 

 

Dorotka Volentierová 

„Cukríková krajina“ 

 

Lucka Murgašová 

„Život pri vode“ 

 

Nelka Sýkorová 

„Auto v tornáde“ 

 



 

Deň rodiny 

....aby deti otcov mali, aby deti mamy mali... 

15. máj je vyhlásený OSN za svetový deň 

rodiny. Nám však počasie nedovolilo ho 

zorganizovať v uvedenom termíne, a tak sme 

jeho oslavu prispôsobili počasiu. Rodiny mali 

možnosť zasúťažiť si a vyskúšať svoju odvahu 

vo vodnej streľbe, na rybačke, pobozkať 

Paulínka Korbelová, Kristínka Jakubovie,  Sofinka Sabalová, Ema Adamová, Samko Zrubák 

„Tajný život mravcov“ 

 



žabiaka, prejsť trasu s prekážkou – vajíčkom na lyžici, trafiť kolky, či v suchom bazéne hľadať nepoznané. 

Za každú splnenú úlohu získali body a podľa počtu bodov sa na 1.mieste umiestnila rod. Skladaných, 

2.miesto získala rod. Sabalová a 3.miesto si odniesla rod. Šomoškoi. Sladkú odmenu i diplom odvahy 

a súťaživosti si však zaslúžila každá rodinka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opekačka, oblievačka, voľné hry detí, tanec i hudba , smiech i vzájomná „zoznamka“ rodičov, pani 

učiteliek, pani riaditeľky sa 

niesla slnečným príjemným 

popoludním. Ďakujeme 

zúčastneným rodinkám a 

dovidenia o rok !!! 

 

 

 

 



Bábkové divadlo „Pinocchio“ 

Dňa 17.6. 2019 sme sa zúčastnili na divadelnom predstavení 

Pinocchio v Bábkovom divadle na Rázcestí. Príhody neposlušnej bábky 

Pinocchia, ktorá sa túžila stať chlapcom nám herci veľmi pekne zahrali. 

V závere divadielka nám pekne stvárnili mravné hodnoty človeka. „Lož 

má krátke nohy“. Radšej povedať pravdu, ako klamať, pretože klamstvo 

sa nevypláca, ale vždy sa naň príde. Deťom sa bábkové divadlo veľmi 

páčilo, smiechom sa ozývala celá sála. 

 



Dovidenia škôlka milá, veľa si nás naučila 

Koniec júna už tradične so sebou prináša záver školského 

roka a vtedy nastáva čas, aby sme sa rozlúčili s našimi predškolákmi. Dňa 19. júna sa  konala rozlúčka 

s predškolákmi, kde predškoláci predstúpili pred pani učiteľky a  svojich mladších kamarátov s krátkym 

programom, v ktorom predviedli nielen piesne, básne, ale i tanček a divadielko. Podpísali sľub 

predškolákov,  prebrali si Osvedčenie o ukončení predprimárneho vzdelávania a samozrejme si odniesli aj 

darček v podobe knižky a častušiek. Brány 

materskej školy v tomto roku opustí 15 

predškolákov a veríme, že si odnášajú mnoho 

spomienok na čas strávený v materskej škole 

a veľa zážitkov s kamarátmi. Všetkým našim 

predškolákom prajeme, aby v septembri 

nastúpili do školy s radosťou a odhodlaním, 

a aby boli naďalej takí šikovní a robili všetkým 

naokolo len radosť.    

 

 

 

 

 

 



 



DSS Slniečko 

Medzinárodný deň žien 

Krásny sviatok našich mamičiek, babičiek 

a všetkých žien sme si pripomenuli spolu s našimi 

„Slniečkami“ prípravou pekných darčekov. Darčeky 

sme im aj odovzdali s milým prianím všetkého dobrého. 

 

Medzinárodný deň detí 

Hneď od rána poletovali po triede balóny, ktoré zvestovali zábavu a radosť. Na motorkách sa jazdilo 

čarovnou cestičkou a aj jazdu na šmykľavke „Slniečka“ 

zvládli na jednotku. Najväčšia zábava začala v skákajúcom 

hrade, ktorý ukryl všetky usmiate tváre našich „Slniečok“. 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



Krásne leto 

Horúce počasie láka všetkých 

k bazénom na kúpaliská. Aj my sme si 

vyčarovali na našej terase kúpalisko. 

Nechýbali nám plavky, slnečník, chutné 

nápoje a samozrejme bazén plný 

priezračnej vody. Šťastné úsmevy našich 

„Slniečok“ hovoria za všetko! A krásne leto môže začať. 

  



Idete na cestu autom? 

Tak sa zahrajte a zároveň aj učte. 

     „Kedy tam už budeme?“  -  najčastejšia otázka našich 

detí počas  cesty autom na dovolenku. Aby Vám cesta 

rýchlejšie ubehla, trošku Vám ju  spríjemníme.  Zahrajte 

sa! Určite sa všetci zabavíte a do vytúženého cieľa budete oveľa bližšie.   

 

✓ Hra „Balím si kufor“. Prvý hráč začne a povie: „Do kufra si balím plavky.“ Ďalší zopakuje jeho vec 

a pridá jednu svoju. „Do kufra si balím plavky a okuliare.“ Pokračuje ďalší, až kým sa niekto 

nepomýli. Vtedy začíname hru od začiatku. 

✓ Rýmovanie – dospelý povie slovo a dieťa naň vymyslí také , ktoré sa bude rýmovať a môže to byť aj 

nezmyselné slovo. Určite sa poriadne nasmejete „novoslovám“. 

✓ Hra „Banán“ Pozerajte  sa von oknom a kto prvý zbadá čokoľvek žlté vonku, zakričí heslo "banán" 

a potom opíše, čo videl (žlté auto, žeriav, žlté pole repky olejnej). Môžete sa hrať aj na jablko a všímať 

si červené veci, čokoľvek na tento spôsob. Kto napočíta najviac, vyhráva.  

✓ Super hra na tvorenie viet podľa ŠPZ okoloidúcich áut. Dieťa si vyberie ŠPZ : BB 357 VP a vymyslí 

podľa písmen vetu (napr.  Blondína Beta Varí Puding) 

✓ Obľúbená hra „Hádaj na čo myslím?!“ Dieťa alebo rodič si vymyslí vec, zviera (máme však vopred 

dohodnuté podmienky – vec je v aute, zviera žije v ZOO, ...). Ostatní členovia posádky sa pýtajú 

pomocou otázok, na ktoré sa dá odpovedať iba áno alebo nie a snažia sa vec uhádnuť.  

      Všetky tieto hry rozvíjajú slovnú zásobu dieťaťa, pamäť, slovenskú gramatiku nútia ho premýšľať, 

počítať  a poznávať nové veci. 

                                                                        

 Krásnu dovolenku Vám praje kolektív SCŠPP. 

 



 

 

 

 

 

 

 



 



Keď sa v škôlke hráme... 

...keď sadíme kvietky... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



....keď sme malí farmári... 

 

 

 

 

...keď plávame v hĺbke mora... 

 

 



...keď sme malí piráti... 

 

 

 

 

 

 

...keď cestujeme do divadla... 

 



...keď si hráme, spievame a tancujeme na 

ľudovú nôtu... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



...keď hľadáme chrobáčiky... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

...na prechádzke... 

Natálka: Hádaj, čím na teba pozerám? 

P. uč.: Očami. 

Natálka: Nieee (ťapne sa po čele). 

P.uč.: A čím??? 

Natálka: No predsa okuliarmi, nie?! 

 

...v triede... 

P.uč: Eliška a čo robí tvoja mamina v práci? 

Eliška: Stará sa o decká. 

P.uč: Hovorí sa o deti Eliška, to je také krajšie. 

Eliška: Ale veď ona je detská sestra. 

 

...pri predstavovaní... 

P.uč.: Ako sa voláš? 

Dominika: Moje meno je Radvaň. 

Vtipné výroky našich detí 

 



...pri poznávaní zvieracích rodín... 

P.uč: Ako sa volá ocko malej kravičky? 

Aďko: Roháč. 

 

...na návšteve v druhej triede... 

P.uč.: A teraz pekne povedz ostatným deťom, ako sa voláš. 

Natálka: Ja sa volám Tanculienka. 

P.uč: Dobre, a teraz povedz svoje naozajstné meno. 

Natálka: Však ti hovorím, že Tanculienka. 

 

...keď sa len – tak rozprávame... 

Miško: Vieš, čím budem, keď vyrastiem? 

P.uč.: Ćím Miško? 

Miško: Budem poľovníkom. Kúpim si pušu a budem strieľať diviaky. 

 

...po príchode do škôlky... 

Dominika: (prichádza v šatách a zatočí sa) 

P.uč.: Dominička, ty máš krásne šaty. Kde si ich kúpila? Aj ja chcem také... 

Dominika: To maminka. Poviem jej, nech kúpi aj tebe. 
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