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Školský klub detí 
Aj v tomto školskom roku 2017/2018 sme v našom klube pripravili pre deti množstvo 

zaujímavých akcií. Už v septembri nás navštívil mládežnícky športový klub JUDO. 

Pripravili sme si aktivity na rôzne Svetové a  Medzinárodné dni ako sú napr.: 

Medzinárodný deň čokolády či Svetový deň srdca. Využili sme aj prekrásne jesenné 

počasie na zaujímavé športové popoludnie. Pri príležitosti Svetového dňa srdca deti 

súťažili v netradičných disciplínach, akými boli napríklad: hod loptou vzad, hokejkový 

slalom, prekážková preliezka a mnohé iné. Deťom sa popoludnie veľmi páčilo, o čom 

svedčil veľký záujem o jednotlivé disciplíny. V ďalších mesiacoch sme si pripravili 

aktivity zamerané na: Svetový deň úsmevu, Svetový deň pošty, Medzinárodný deň 

chleba, Medzinárodný deň stromov, Deň pozitívneho myslenia, Svetový deň cestovín, 

Svetový deň sporenia, Medzinárodný deň školských knižníc, Svetový deň pozdravov, 

Medzinárodný deň poštovej známky a filatelie. Deti navštívili aj Hasičskú stanicu, 

pripravili sme pre deti kvízy, diskotéky a starý rok sme ukončili veľkou Vianočnou 

besiedkou v  Kultúrnom dome. V januári sme zorganizovali Januárový triatlon pre 

všetky oddelenia. Počas celého školského roka sa s deťmi učíme, športujeme, hráme, 

maľujeme, venujeme sa tvorivým aktivitám, navštevujeme rôzne športové a kultúrne 

podujatia. 

 

 

 

 

 

 



Návšteva mládežníckeho športového klubu JUDO 

Pod odborným vedením trénera nám prišli deti zo športového 

 klubu predviesť ukážky JUDA. 

 

Džudo prikladá vysoký význam charakteru a kladne vplýva na harmonický rozvoj 

osobnosti. Všestranne pôsobí na všetky telesné partie a napomáha zdravému vývoju 

celého organizmu. Džudo učí sebaovládaniu, systematickému zvládaniu prekážok a 

plánovitému dosahovaniu cieľov. Džudo je síce individuálny šport, ale tréningy sú 

možné len v kolektíve, takže cvičenec pravidelne rozvíja aj svoje sociálne zručnosti. Pre 

hyperaktívne deti je judo vynikajúcim spôsobom odreagovania sa a eliminácie 

nadbytočnej energie či agresivity. Tréningy zabezpečujú prirodzenú rovnováhu 

sedavému a často pasívnemu tráveniu voľného času. Nezanedbateľnou výhodou 

hovoriacou v prospech džuda je aj nízka finančná náročnosť tohto športu, kvalitné 

tréningové podmienky a možnosť zúčastňovať sa domácich i zahraničných turnajov 

a sústredení. V prípravke je cvičenie prevádzané hravou formou a je zamerané na 

všeobecné zvýšenie fyzickej zdatnosti, všestrannej obratnosti a získanie technických 

zručností tohto olympijského športu. 

  



MEDZINÁRODNÝ DEŇ ČOKOLÁDY 

Medzinárodný deň čokolády je oslavou najpopulárnejšej sladkosti na 
svete – čokolády. Čokoláda je okamžitým zdrojom energie pre telo i 
dušu, pomáha odstraňovať napätie a stres a zároveň vyvoláva v 
človeku príjemné pocity a pokoj. 

Z medicínskeho hľadiska je pre náš organizmus čokoláda naozaj  

prospešná, ale len tá horká, 

 so 70 alebo 80 percentným obsahom kakaa. 

Výskumy uvádzajú, že čokoláda je prospešná na srdce, cievy, mozog a môže byť nápomocná aj pri 

ochoreniach akými sú autizmus, obezita alebo diabetes. 

Najnovšie štúdie dokonca uvádzajú, že konzumácia čokolády vie udržiavať naše mozgové funkcie aktívne 

až do vysokého veku. 

Ponúkame vám 10 tvrdení odborníkov, ktorí hovoria, že čokoláda je prospešná pre naše zdravie: 

1. Užitočná pre srdce a krvný obeh 

Nedávna štúdia zistila, že horká čokoláda pomáha obnoviť pružnosť tepien a zabraňuje bielym krvinkám 

usádzať sa na stenách ciev a zabraňuje ich upchatiu. 

2. Znižuje riziko mŕtvice 

Výskumníci vo Fínsku zistili, že čokoláda znižuje riziko výskytu mŕtvice o neuveriteľných 17 percent. 

Výskum bol realizovaný na rizikovej skupine mužov. 

3. Bohatá na minerály 

Tmavá čokoláda je plná prospešných minerálov ako draslík, zinok a selén. Len 100 gramov horkej 

vysokopercentnej čokolády poskytuje nášmu telu 67 percent dennej dávky železa. 

4.  Znižuje hladinu cholesterolu 

Konzumáciou kakaa bolo preukázané zníženie hladiny „zlého“ cholesterolu a zvýšenie hladiny „dobrého“. 

Potencionálne preto kvalitná čokoláda znižuje riziko výskytu kardiovaskulárnych ochorení. 

5. Prispieva k dobrej kvalite našej pokožky 

Flavonoidy v tmavej čokoláde môžu ochrániť našu pokožku pred spálením na slnku. 

6. Pomôže vám schudnúť 

Čokoláda môže pozitívne prispieť k zníženiu vašej hmotnosti, pokiaľ sa snažíte schudnúť. Neurológ Will 

Clower tvrdí, že ak si dáte malý kúsok tmavej čokolády pred jedlom, spustia sa vo vašom mozgu hormóny, 

ktoré vysielajú signály „som plný“. 



Takýmto spôsobom viete znížiť množstvo prijatej potravy, pretože máte pocit, že sme rýchlejšie najedení. 

7. Je dobrá pre matky a deti 

Fínsky odborníci tiež zistili, že čokoláda vie znížiť napätie u nastávajúcich mamičiek. Podľa štúdie 

deti  týchto matiek, ktoré pravidelne počas tehotenstva konzumovali čokoládu sa smejú viac, ako tie, ktoré 

čokoládu počas tehotenstva do svojho jedálnička veľmi nezaraďovali. 

8. Ako prevencia cukrovky 

Môže to znieť bláznivo, ale bolo preukázané, že kvalitné kakao zlepšuje citlivosť na inzulín. Tmavá 

čokoláda, samozrejme s mierou, môže oddialiť alebo dokonca zabrániť vzniku cukrovky. 

9. Čokoláda je dobrá na mozog 

Predpokladá sa, že flavanoly, ktoré čokoláda obsahuje dokážu znížiť riziko straty pamäte u starších ľudí. 

Tmavá čokoláda má protizápalové vlastnosti a pomáha pri liečení poranenia mozgu akým je napríklad aj 

otras mozgu. 

10. Budete sa cítiť lepšie 

Čokoláda obsahuje fenylethylamín, látku, ktorá v našom mozgu vytvára pocit aký máme pri zamilovanosti 

a tiež podporuje vylučovanie hormónov šťastia, endorfínov. 

Deti tvorili návrhy na čokoládu 

   

 



SVETOVÝ DEŇ SRDCA 

Svetový deň srdca podporujú organizácie WHO, Svetová federácia pre zdravé srdce 

(WHF) a UNESCO a pripomína sa od roku 2000. Hlavnou myšlienkou je zvýšiť 

povedomie verejnosti a propagovať význam prevencie pred srdcovo-cievnymi 

ochoreniami. Medzi hlavné faktory patrí fajčenie, nedostatok fyzickej aktivity, nadváha 

a obezita, nezdravý spôsob stravovania, vysoký krvný tlak a vysoká hladina 

cholesterolu. 

Deti v oddelení vyrábali vo dvojiciach svoje projekty o srdiečku, ktoré potom 

prezentovali pred spolužiakmi. 

Rozprávali o tom, čo srdcu prospieva a čo škodí.  

Aj tretiaci si tento deň pripomenuli prezentáciou o srdiečku.

 



 

Športové popoludnie pri príležitosti Svetového dňa srdca  

 

 

Deti z rôznych ročníkov  sa stretli na multifunkčnom ihrisku, kde si 

zmerali sily a strávili pekné popoludnie. 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



SVETOVÝ DEŇ ÚSMEVU 

Worcester 5. októbra (TASR) - Ľudia na celom svete majú 5. októbra o dôvod navyše 

na úsmev. Na prvý októbrový piatok totiž pripadá Svetový deň úsmevu (World Smile 

Day). Tento deň sa má stať zdrojom dobrej nálady a súčasne aj podnetom na 

odovzdanie dobrej dávky z nej ďalej, teda inému človeku, a to formou úsmevu. Aj preto 

heslo tohto dňa znie: "Vykonaj milý skutok. Pomôž jednému človeku k úsmevu. "(Do 

an act of kindness. Help one person smile.) 

Ľudstvo za Svetový deň úsmevu vďačí inak nenápadnému umelcovi Harveymu Ballovi 

z amerického Worcestra. Ten na objednávku jednej poisťovacej spoločnosti mal 

vyhotoviť jasný symbol, ktorý by si ľudia ľahko zapamätali. Teda v istom zmysle 

"vizitku" spoločnosti. 

Aj tretiaci si pripomenuli tento deň ako inak úsmevmi. 

 

naši prváci si vyrábali svojich usmiatych smajlíkov 

 



Svetový deň pošty 

         Dňa 9. októbra sme si pripomenuli v Bodkovej triede - Svetový 

deň pošty, deň založenia  Svetovej poštovej únie v roku 1874 a 

súčasne sviatok poštárov na celom svete. Tento deň sa využíva aj na 

vydanie  nových či pamätných známok. 

         Spoločne sme sa rozprávali o význame pošty pre človeka ale aj o 

práci všetkých pracovníkov pošty. Prezreli sme si rôzne albumy 

známok a na záver si každý žiak nakreslil svoju vlastnú  "poštovú 

známku ". 

 

vlastná tvorba – Moja poštová známka 

  



NÁVŠTEVA HASIČSKEJ STANICE 

Tretiačikovia z triedy Mimoni sa spolu s detičkami, ktoré navštevujú 

krúžok Mladí záchranári, zúčastnili návštevy hasičov v Rimavskej 

Sobote. Dozvedeli sa veľa zaujímavého o práci hasičov, mali možnosť 

popozerať hasičské autá a ich vybavenie, vyskúšať si kyslíkové masky 

a oboznámili sa so všetkými nástrojmi, ktoré potrebujú hasiči pri 

svojej náročnej práci. 

Na záver nechýbala ukážka zásahu hasičov po nahlásení požiaru. Pre 

deti to bol nezabudnuteľný zážitok. 

 

 



 

 

 



MEDZINÁRODNÝ DEŇ STROMOV 

 

 

 



 

 



 

potom si deti z cestovín vyrobili náhrdelníky a náramky 

 

 



SVETOVÝ DEŇ POZDRAVOV 

Sviatok vznikol pred 41 rokmi v roku 1973. Založili ho bratia McCormackovci, vtedy zakladatelia 

WHD (World Hello Day). Od roku 1973 sa Svetový deň pozdravov dodržuje približne v 180 

krajinách sveta.  Dňa 21. 11. sa triedy druhého ročníka stretli v triede Slniečkovej. Pripravili sme pre 

deti prezentáciu o Svetovom dni pozdravov, v ktorej sme sa dozvedeli kedy a ako vznikol sviatok a 

kto ho založil. Povedali sme si čo by mali ľudia v tento deň robiť a čo v tento deň môžu urobiť deti. 

S deťmi sme si povedali ako sa môžu spojiť napríklad s rodinou, s ktorou nie sme v osobnom 

kontakte. Vysvetlili sme si čo je pozdrav a čo znamená. Deti mali možnosť na vlastné vyjadrenie a 

ich skúsenosti, kedy sa im niekto neodzdravil a ako sa za tým cítili alebo naopak kedy sa oni 

zámerne nepozdravili. Na záver prezentácie sme si prečítali pozdravy v cudzích jazykoch. Aktívne 

sa do diskusie zapájali všetky deti. 

Po prezentácií sme deti rozdelili do skupín a rozdali sme im pracovné listy. Pracovné listy boli o 

pozdravoch, správnom predstavovaní sa, nápisoch a o tykaní a vykaní. Deti na pracovných listoch 

pracovali spoločne. 

    

   

Po vypracovaní pracovných listoch sme deťom ich listy obodovali a vyhodnotili. Spoločne v triede 

sme vyhodnotili miesta, na ktorých sa deti umiestnili. Každé dieťa bolo odmenené diplomom a 

sladkou odmenou. Prvé tri miesta dostali balík cukríkov, ktoré si deti rozdelili medzi sebou. 

 1.miesto                              2.miesto                                        3.miesto 

    



Medzinárodný deň školských knižníc 

Stonožky čítajú bodkám....                                                                                                                     

V bodkovej triede sme si tento významný deň pripomenuli čítaním knihy Danka a Janka 

od Márie Ďuríčkovej - túto knihu nám celú prečítali deti zo stonožkovej triedy - čítali 

nám ju počas celého týždňa - a prečo práve táto kniha? Lebo je to kniha, na ktorej 

odrastajú takmer všetci prví samostatní čitatelia. Veselé i poučné príbehy na 

nerozoznanie podobných sestričiek - dvojčiat. Sú ako všetky deti, hašteria sa a 

pomáhajú si - no najkrajšie príbehy však zažijú v rozprávke. 

  

vlastné vyrobené záložky do kníh 

  

 



SVETOVÝ DEŇ SPORENIA - 31.10. 

 

Bol vyhlásený na 1. medzinárodnom bankovníckom kongrese v 

Miláne v októbri 1924. V roku 1989 ho schválilo OSN. Hlavným 

cieľom je zvýšenie povedomia verejnosti o význame úspor pre 

domácnosti a ekonomiku krajiny. Sú dôležitým prvkom v boji proti 

chudobe a prvkom sociálneho a ekonomického pokroku. 

Deti 3. ročníka ŠKD - z tried Mimoni, Máša a Medveď, Trpaslíkovej a Pá a Pí 

mačiatkovej sme sa zišli v triede Trpaslíkovej na besede. Dcéra p.vych. 

Hegedűšovej Janka Hegedűšová nám prišla porozprávať o význame úspor, sporení 

ako takom, vysvetlila nám niektoré neznáme pojmy, dokonca sme sa dozvedeli aj 

niečo z histórie peňazí ako platidla...Zopakovali sme si aj niečo o našej mene, 

ktorou je EURO (kedy bolo u nás zavedené, aké euromince máme, čo je na nich 

zobrazené,...). 

Povedali sme si aké finančné inštitúcie máme v našom meste a kde sa nachádzajú. 

Všetky deti boli v závere besedy odmenené vecnými predmetmi ako napr. 

kľúčenky, balóniky, zápisníky, jojo, farbičky... 

 



KVÍZ 

 „DOBRE VEDIEŤ ‟ 

Naši tretiačikovia sa stretli v triede Mimoni, aby si zasúťažili v zábavnom kvíze 

DOBRE VEDIEŤ. Pre deti boli pripravené otázky z nasledovnými témami: Vesmír, 

Príroda, Naše Slovensko a Zvieratá. Každá skupina si vyberala otázky s danými témami 

a pri odpovedi mali na výber niekoľko možností. Za každú správnu odpoveď získala 

skupina symbolických 100 eur. Mohlo sa teda začať súťažiť. 

 

1. miesto: trieda MÁŠA A MEDVEĎ 

 



Mikulášska diskotéka v ŠKD 

 

V popoludňajších hodinách sme sa stretli všetky oddelenia na dolnej chodbe 

I. stupňa, kde sme si zatancovali a zasúťažili. Program uvádzala p .vych. M. Mičková. 

Pre deti sme pripravili rôzne súťaže napr. ako aj čertov tanec. 

  

Víťazom sa stal Maťko Psotka 

 

nechýbala nám ani dobrá nálada 

   



LIST JEŽIŠKOVI 

 

 

Deti sa každoročne tešia na Vianočné sviatky. Majú svoje tajné 
želania, čo by chceli dostať pod Vianočný stromček. A tak sme sa 

rozhodli jeden pekný predvianočný deň napísať Ježiškovi list. Všetky 
listy som poslala na adresu: ,,Vianočná pošta" a Ježiško im onedlho 

odpísal a poslal malý darček. 

 

https://2.bp.blogspot.com/-XARvHgW8STM/Wk0Uhp5WyeI/AAAAAAAA70I/eXt7GlEw-0gHKawM3lYubH8iP3ex23wEgCLcBGAs/s1600/22f23514c6_56930788_o2.gif
https://1.bp.blogspot.com/--bhx9MA7DoA/Wk0Vsvy_OXI/AAAAAAAA70U/W2jlvsqsSfQSFkCizdNYHPveDCKCqQxjQCLcBGAs/s1600/20171222_133202.jpg


Medzinárodný deň poštovej známky a filatelie  

 

Deň slovenskej poštovej známky a filatelie sa pripomína od roku 

1993. Podujatia pri tejto príležitosti organizuje Zväz slovenských 

filatelistov. Hlavnou myšlienkou je zvýšenie povedomia o filatelii, jej 

propagácia, podpora a rozvíjanie záujmu zberateľov poštových 

známok, celín a ďalších filatelistických predmetov. 

S deťmi sme si pripomenuli tento pekný deň, keď nejeden z nás 

spomína, ako sme sa stali zberateľmi známok. Pre deti pani 

vychovávateľka S. Nosáľová  pripravila prezentáciu. Pomocou 

príbehu sme deťom priblížili, ako vzniká známka a jej ďalšie využitie. 

Deti odpovedali na zadané otázky a spätnou väzbou im bolo overenie 

vedomostí pomocou prezentácie.  

   

deti sa zahrali na poštára 

         

 

https://2.bp.blogspot.com/-DJbnMdx-a34/Wk0aovBh_CI/AAAAAAAA700/m-4Z8EBf0B0U_HUsR-M4QWFJdT7sIvY5wCLcBGAs/s1600/posta-znamka-matica-slovenska.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-9lxYhA0Df8A/Wk0bj9DGC0I/AAAAAAAA71Y/G90ID5kZTkAFV-HS3kCG5RxdsHAUZo3nwCLcBGAs/s1600/DSC02991.JPG
https://4.bp.blogspot.com/-L38OtYpFyQk/Wk0bdLthTYI/AAAAAAAA71Q/Cta2IUsRbCMbdawvCm-2JCE-q1hIT6RmACLcBGAs/s1600/DSC02986.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-v1l2NprOhig/Wk0bzhl-NsI/AAAAAAAA71s/BTODsEsaV70KK5-RPzSC3XeMoKKoS8i9wCLcBGAs/s1600/DSC02990.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-URHOOqlBleM/Wk0bpntHgSI/AAAAAAAA71g/5nt2EKN_MHsJQsA5jhtUXWhLH-gOtCoAQCLcBGAs/s1600/DSC02992.JPG
https://4.bp.blogspot.com/-keQI3hgWQYs/Wk0busLzkoI/AAAAAAAA71o/M5R3uUdck0scodnlaHRkcCbYYzFC1fksACLcBGAs/s1600/DSC02993.JPG


Deťom sme dali možnosť navrhnúť si svoju vlastnú známku. Deti sa 

pustili do práce a vznikli nádherné známky. 

  

 

víťazné práce 

   

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-yUaa6L00lB8/Wk0a_9xSXhI/AAAAAAAA708/XlirGlwWoIAomlqL8A34xDENfX7E4v4xgCLcBGAs/s1600/20171221_143536.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-zED2KH4lqyA/Wk0a_sXQqVI/AAAAAAAA704/j9rkI3BUb100v3PhGw9y4wIfC39ufcPRwCLcBGAs/s1600/20171221_143552.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-oX9p4h1r5Tc/Wk0bDL_qACI/AAAAAAAA71M/-mwMFWkRp3gEnTHMxQBgh4Khyk8mqXXgwCLcBGAs/s1600/20171221_143522.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-qYM4xk9uRiY/Wk0bus6D2oI/AAAAAAAA71w/v4VEDVAbiNYYlAXfDlgxuy5AhwaYFSSbACEwYBhgL/s1600/DSC02994.JPG


Dňa 20. decembra 2017 sme pripravili pre rodičov VIANOČNÚ BESIEDKU. 

Deti spolu s pani vychovávateľkami pripravili prekrásny program na tému: 

Vianočná rozprávka. 

V programe vystúpili deti zo spevokolu pod vedením p. uč. Mgr. S. Langovej, Anjel a 

čert, čerti, Perinbaba, tanečníci, deti zaspievali vianočné piesne a nechýbali aj 

koledníci. Na záver vystúpili aj pani vychovávateľky, ktoré si pripravili Mikulášsky 

tanec. Zároveň sa chceme poďakovať deťom, že zvládli svoje vystúpenie na jednotku, za 

čo hovoril ich úsmev na tvári. Poďakovanie patrí aj rodičom, že si našli čas a prišli vo 

veľkom počte pozrieť svoje ratolesti a povzbudiť ich.  

 

 



Milé deti, rodičia ! 

Je tu december – čas, kedy všetci cítime vo vzduchu tú neopakovateľnú atmosféru 

Adventu – obdobia, ktoré je prípravou na najkrajšie sviatky v roku – Vianoce. Aký 

december sa nám páči? Keď sa ráno zobudíme a podľa zvukov vieme, že všetko vonku 

je inakšie, mäkšie. Pozrieme cez oblok – chumelí! To budú naozajstné Vianoce! S 

kopami snehu, sánkovačkou, lyžovačkou, snehuliakom aj guľovačkou. Všade budú 

rozváňať vianočné koláče a jedlá, ktoré sa vo všedný deň nevaria. Nachystáme 

stromček, ozdoby, darčeky, oblátky s medom a cesnakom, rozkvitnuté čerešňové 

halúzky odrezané na Barboru, ozdobíme medovníky. 

Ale viete, čo je na Vianociach najkrajšie? Že sme všetci spolu a že sa máme radi. 

Nezabudnime na to, keď sa brány školy zatvoria a my sa rozídeme do svojich domovov. 

Staňme sa ľuďmi dobrej vôle, ktorí okolo seba šíria radosť a lásku. 

Na záver prijmite od nás, milé deti, vážení rodičia, toto vianočné prianie: 

Nech radosť vládne u Vás doma, 

nech zďaleka obchádza Vás nešťastie a smola. 

Nech pohoda vládne za vianočným stolom, 

nech láska prevláda nad nemilým slovom. 

 

Bohatý stôl, výbornú rybu, 

sviatočná večera nech nemá chybu. 

Veľa darčekov, čo srdce pohladia, 

rodinu, priateľov, čo nikdy nezradia. 

 

Nech láska, pokoj svätej noci 

tichúčko príde k Vám 

a v Novom roku veľa zdravia 

a veľa šťastia želá Vám 

                      kolektív vychovávateliek 

 



 

VESELÉ PREŽITIE VIANOČNÝCH SVIATKOV V KRUHU RODINY. 

Starý rok sa nám pomaly končí, ale nie je to koniec, ale začiatok niečoho nového. 

Vezmite si z neho všetky krásne zážitky a skúsenosti, ktoré ste zažili so svojimi 

blízkymi a preneste si túto nádhernú atmosféru do nasledujúcich mesiacov. 

 



ZIMA – STAROSTLIVOSŤ O VTÁČIKY 

S deťmi sme na začiatku nového roka po príchode do ŠKD preberali starostlivosť o 

zvieratá v zime so zameraním na vtáky. Pri tejto téme sme sa zdržali a vyrábali sme z 

papiera búdky pre vtáčiky. 

  

Deti pri činnosti pracovali s temperovými farbami, kde si najprv spravili pozadie 

dopredu určenou technikou, vystrihli dopredu pripravený materiál a spoločne sme 

naliepali. Neskôr sme na výkres formátu A3 kreslili búdky, deti mohli pracovať podľa 

svojej fantázie. 

V polovici januára sme si spravili v ŠKD kvíz zo slovenského jazyka hravou formou. 

Kvíz obsahoval 10 otázok. Deťom som ich kvízy vyhodnotila a odmenila prvé tri miesta 

sladkou odmenou. 

1.miesto: Sofia Uhrinová, 2.C 

2.miesto: Dominika Nagyová 2.B 

3.miesto: Matúš Rapčan 2.B  

 



JANUÁROVÝ TRIATLON 
Celý mesiac január sa na našej škole v ŠKD niesol v duchu športu. Na tejto akcii sa 

zúčastnili a súťažili všetky deti z každého oddelenia, ktorí navštevujú ŠKD v rôznych 

disciplínach. Do súťaže sa zapojili aj ich pani vychovávateľky, ktoré naučili deti aj nové 

pohybové hry. Celá akcia sa niesla vo veľmi dobrej atmosfére. Deti to prežívali vo 

veľmi dobrej nálade a domov si odniesli pekné spomienky.  

Cieľom tejto akcie bolo deti zapojiť, aby viac športovali. 

 

  

  

 

 



 Keď rastie v januári tráva, bude v júni hladovať krava. 

Ak je v januári jasno, bude veľa ovocia. 

Ak v januári sneží, alebo prší, bude zlá úroda. 

Beda tomu roku, v ktorom v januári tráva rastie. 

Čo január zazelená, to máj spáli. 

Čo január zmeškal, február doháňa. 

Dážď, keď nesie január, neteší sa hospodár. 

Keď vlci a líšky v januári vyjú, to znamená tuhú zimu. 

Keď duje v januári severák, žito bude dobre sypať. 

Keď január nie je pod snehom, beda poliam, lúkam a vrchom. 

Keď január vodu pustí, v ľad ju zas marec zhustí. 

Keď je v januári pekne, je pekné leto. 

Keď je v januári teplo, siaha bieda až na dno. 

Keď včely v januári vyletujú, to nedobrý rok ohlasujú. 

Lepšie vidieť hladného vlka v poli ako gazdu v januári v košeli. 

 

 

 



Dovidenia 
v ďalšom čísle 

 

 


