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Milé deti, milí naši čitatelia, 

 v školskom roku 2016/2017 sa k Vám 

prihovárame po druhýkrát, opäť plní nových zážitkov, 

skúseností, pocitov, úspechov, s ktorými sa chceme s Vami 

podeliť. Začiatok školského roka bol určite náročnejší pre 

prváčikov. Museli sa naučiť písať, čítať, počítať, ale ako 

všetci vieme, to zvládli a v druhom polroku sa zapájali do 

kvízov a súťaží. V časopise sa dočítate o aktivitách, ktoré 

prebehli v jednotlivých oddeleniach. Pripravili sme pre Vás 

aj príspevky z vlastnej tvorby detí. V časopise nájdete ešte 

veľa ďalších zaujímavých informácií.  

 



 

                                            

Valentínska discopárty V Škd                                
Pre deti všetky vychovávateľky pripravili zábavné 

popoludnie. Na deti čakali rôzne súťaže, počas ktorých sa 

zabávali, súťažili a víťazi boli odmenení sladkosťou.  

 

 



 

FAŠIANGY V ŠKD 

 



23. februára deti zo ŠKD spolu s pani vychovávateľkami 

zavŕšili fašiangové obdobie očakávaným karnevalom. 

V telocvični sa zišli tie najrozmanitejšie masky, aby sa 

predviedli „ŠAŠOVI JAŠOVI“,  

 

ktorý ich sprevádzal celým karnevalom. Pre deti boli 

pripravené rôzne súťaže, v ktorých si mohli vyskúšať svoju 

obratnosť, šikovnosť aj rýchlosť. Nechýbala dobrá nálada 

a radosť z tancovania, ktoré prezrádzal úsmev na 

detských tváričkách. Pre všetky deti bola pripravená 

 „MAČKA VO VRECI“,  

 

ktorá ukrývala vecnú odmenu pre každú masku. Deti sa 

nakoniec unavené, ale spokojné vrátili do svojich tried. 



Deti sa nielen zabávali, ale mali aj tvorivé popoludnia 

v jednotlivých 

oddeleniach

 



V ŠKD si zachovávame tradície a učíme deti ako si naši 

predkovia zvykmi pripomínali ročné obdobia. Medzi zvyky 

patrí aj VYNÁŠANIE MORENY. 

 

 

VÍTANIE JARI 

Kedy? 24.3.2017 

O koľkej? o 14.00 hod. 

Kde? Sprievod s Morenou vychádza 

zo školy k rieke Rimave 

Predpokladaný príchod do školy 

od 15.00 do 15.30hod. 

 

 



Pani vychovávateľka J. Hegedűšová vyrobila so svojimi 

deťmi Morenu, ktorú sme spoločne vyniesli k rieke 

Rimave, zapálili a vhodili do nej. 

 

 

 



MINITALENT 
16.3.2017 pani vychovávateľky našej školy zorganizovali v 

ŠKD Minitalent. Stretli sme sa v telocvični, kde si naše deti z  

ŠKD sami pripravili vyše dvojhodinový  program plný 

spevu, tancov, kúzlenia a hry na hudobný  nástroj. Ukázali 

svoj talent aj v skladaní rubikovej kocky a v ukážkach 

športového nadania. Naše talentované deti si sami 

vyberali hudbu, kostými ako aj rekvizity. Celým 

programom nás sprevádzala pani vychovávateľka 

Mičková a o ozvučenie sa staral pán Ligárt. Všetky deti 

boli veľmi šikovné, talentované a boli odmenené 

medailou a rôznymi odmenami. 

naši kúzelníci 

 

 



skladáme rubikovú kocku 

 

tanec so stuhami   



 

Vlastná tvorba v triede Maťka Kubka a Pirátskej.  

Deti vymýšľali, rýmovali a písali milé a vtipné básničky o 

Veľkej noci.  

  

 



 

 



 

 



 

Veľkonočné práce: Smajlíková trieda 

 



„ Mladí záchranári“ 
Dňa 11.5.2017 sme si pre naše deti v ŠKD pripravili súťaž  

prvej pomoci s názvom „Mladí záchranári.“ 

Do súťaže sa zapojilo 5 družstiev z 3. a 4. ročníka, ktoré súťažili v troch 

disciplínach a to: 1. test, kde pomocou kartičiek A,B,C odpovedali na 

otázky z darcovstva krvi a prvej pomoci .  

 

V 2. disciplíne s názvom „ošetri poranenie“ si deti reálne vyskúšali ako 

ošetriť spolužiakovi poranenie. 

 



Poslednou 3. disciplínou bola resuscitácia, kde si na figuríne vyskúšali 

záchranu života – oživovanie. Všetci naši súťažiaci boli veľmi šikovní o 

čom svedčí aj vyhodnotenie súťaže. 

 

Na 1. mieste zo 4. ročníka sa umiestnilo: družstvo Športovcov 

Na 2. mieste sa umiestnilo: družstvo Nemocnica 

Na 3. mieste sa umiestnilo: družstvo Mudrci 

Na 1. mieste z 3. ročníka sa umiestnilo: družstvo Nezbednice 

Na 2. mieste : družstvo Bosorky  

Všetci výhercovia boli odmenení diplomom  a sladkosťami. Touto cestou 

by sme sa chceli poďakovať Bc. Petrovi Ďurovičovi za spoluprácu a 

všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili. Veríme, že sa naše deti aj 

prostredníctvom tejto súťaže naučili ako zachrániť život či už svojim 

kamarátom, alebo ľuďom, ktorí to potrebujú . 

 



ŠPORTUJEME V ŠKD 

Mesiac máj sa niesol v športovom duchu. Deti v jednotlivých 

oddeleniach spolu súťažili, zabávali sa a hlavne urobili niečo pre 

svoje zdravie. 
Májový desaťboj 

V piatok sa druháci a tretiaci z tried Máša a medveď, Mimoni a 

Trpaslíkovej stretli na multifunkčnom ihrisku, aby si spoločne zasúťažili v 

májovom desaťboji. Pani vychovávateľka Janka Hegedűšová pripravila 

pre deti množstvo súťažných disciplín a mohlo sa začať súťažiť...beh s 

loptou okolo méty, beh s kruhom vo dvojiciach, obliekanie a vyzliekanie 

bundy, podávanie lopty ponad hlavu, podávanie lopty popod nohu, 

kotúľanie loptičiek okolo méty, beh badmintonovou raketou a košíkom 

okolo méty, poskoky znožmo okolo méty, chôdza okolo méty 

predkladaním papiera popod nohy, beh stonožiek. 

 



 

 



 

 



 

Vo Švajčiarsku na svetovej konferencii o výžive bolo dohodnuté, že tretí 

májový utorok sa bude každoročne oslavovať "Svetový deň mlieka". 

Hlavným cieľom bolo širokej verejnosti zdôrazniť výnimočnú biologickú 

hodnotu mlieka a mliečnych výrobkov pre udržanie a upevnenie 

ľudského zdravia. Deťom som čítala význam mlieka pre človeka. 

Na základe získaných vedomostí deti  vyrábali v ŠKD svoje projekty o 

mlieku a mliečnych výrobkoch. 

   



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

Odmenení tvorcovia 

 



 

 



 

Deti zo Smajlíkovej triedy pripravili pre svojich oteckov malé darčeky. 

 

 



DEŇ RODINY 

 

Rodina tvorí dôležitú súčasť života každého z nás. V prostredí 

rodiny sa delíme so svojimi radosťami, ale aj bolesťami a sme 

schopní prekonávať životné prekážky. V rodine dozrievajú 

predstavy mladého človeka o živote a formuje sa základný 

rebríček hodnôt dôležitý pre celý život.  Rodina je školou 

ľudskosti, v ktorej sa učíme vzájomnej láske a úcte a službe 

slabším.  Preto je rodina nenahraditeľná. 

Pani učiteľka Vierka Vilhanová pripravila pri tejto príležitosti pre 

druháčikov zábavno-súťažné popoludnie. 

Naši súťažiaci 

 



Súťažiacich hodnotila detská porota a porota pani 

vychovávateliek. Pre deti pani učiteľka pripravila niekoľko 

disciplín pre dievčatá a chlapcov. 

A mohlo sa začať súťažiť v nasledovných disciplínach: 

Obliekanie bábiky 

 

Poznávanie pracovných nástrojov 

 



Spievanie uspávanky 

 

Pribíjanie klincov do dreva 

 

 



Skladanie kolísky z lega 

 

Po vyhodnotení boli súťažiaci odmenení 

 

 



Viete,že...  

     
A už je to tu, dýcha na nás záver školského roka, na ktorý sa 

už všetci neuveriteľne tešíme a aby sme sa stretli v 

septembri ešte krajší, lepší a zdravší nezabudnite si na Vaše 

dovolenky či výlety zobrať obnovenú lekárničku.  

 

 
 

 

 



V bežnej lekárničke nesmie chýbať:  
 liek na tlmenie bolesti a znižovanie teploty /Paralen, 

Ibalgin...  

 kloktadlo alebo tabletky na bolesť hrdla / Strepsils, Jox...  

 kvapky alebo sirup proti kašľu / vlhký kašeľ – Mucosolvan, 
suchý kašeľ – Tusin...  

 nosné kvapky /Nasivin, Olynth...  

 ušné kvapky /Burow... (pri bolesti ucha sa dajú použiť aj 
nosné kvapky)  

 prípravok proti hnačke / živočíšne uhlie, Smecta...  

 gél na štípance od hmyzu /Fenistil gél...  

 kvapky alebo tabletky pri alergickej reakcii / Fenistil, 
Dithiaden... antihistaminiká  

 masť na opuchy / Fastum gél...  

 prostriedok na dezinfekciu rán /Septonex, Betadine...  

 mastička alebo vodičky na herpes /Herpesin, Cannadent...  

 masť alebo sprej na popáleniny / Panthenol...  

 náplasť – rôzne druhy  

 obväz – rôzne druhy  

 gázové štvorce, vata  

 rýchloobväz – rôzne druhy  

 nožnice  

 pinzeta  

 jednorazové rukavice  

 zatvárací špendlík  

 teplomer  

 kvalitný opaľovací krém  

  



Ahojte VŠetci! 
Počujete tie kroky? Alebo ešte nie? Viete, že... Aha, tak asi ste 

nepočuli, že niečo sa blíži. A prichádza to míľovými krokmi. 

No,...predsa prázdniny!!!  

Klopú na dvere a chcú, aby ste na niečo dôležité nezabudli. 

Predsa mali by ste presvedčiť svojich učiteľov o svojich 

vedomostiach, aby vám napísali známky podľa vašich predstáv. 

A potom už hurá na prázdniny. Tešíte sa? No, kto by sa netešil. 

Tak nech sú podľa vašich predstáv, oddýchnite si, načerpajte 

sily, verte, to robí divy!  

Aby budúci školský rok vás vítal dobre naladených a nemuseli 

ste dostávať poznámky. Čo vravíte na tieto?  

Žiak pravidelne chodí do školy nepravidelne!  

Chrápal na hodine tak hlasno, že nebolo počuť zvonenie!  

Žiačka prišla do školy iba s malým ruksačikom zmaľovaná ako 

májový plagát.  

Bez vyvolania padá zo stoličky!  

Počas písomky vnucuje spolužiačke správne odpovede!  

Vedomosti Vašej dcéry sa rovnajú nule. Pre postup do vyššieho 

ročníka je potrebné, aby ich minimálne zdvojnásobila!  

Na hodine dejepisu schválne uvádza iné dátumy!  

Váš syn rozbil okno a vyhováral sa, že nemohol dýchať!  



 

 

 

Ak máte dobrý nápad ... 

Ak viete dobrý vtip ... 

Ak ste zažili niečo pekné ... 

Napíšte .... a pošlite na adresu ... 

Školský klub detí 

Družstevná 835 

Rimavská Sobota 979 01 

 


