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                 AHOJ, deti!  

Prázdniny sa skončili a vy ste opäť zasadli do školských lavíc. Všetci sme 

si cez prázdniny oddýchli, načerpali nové sily do nového školského roka. 

Určite sa i tento školský rok budete pripravovať do školy svedomite. 

Prajeme vám veľa energie a chuti do učenia. Želáme Vám veľa dobrých 

známok, veľa pochvál a veľa radosti zo školskej práce. 

Všetkým deťom ŠKD želáme, aby sa vo svojich triedach cítili čo najprí -

jemnejšie, aby ich trieda bola ozajstným domovom.  

Na začiatku školského roka privítala pani riaditeľka všetkých žiakov školy 

na školskom dvore, ale aj rodičov našich žiakov, ktorí svojou účasťou na 

slávnostnom zahájení školského roka dokazujú, ako veľmi im na ich 

deťoch záleží. Zvlášť privítala našich prváčikov, ktorí dostali od svojich p. 

učiteliek malý darček a logo svojej triedy. 

   

 



 

 

 

Každý rodič si kladie otázku, či je jeho dieťa skutočne pripravené do školy. Zvládne to, bude 

obľúbené, nebude zaostávať za ostatnými? Nástup do školy je pre šesťročné deti životnou 

zmenou, na ktorú musia byť dobre pripravené. Prváčik ale ovplyvní denný režim celej rodiny. Ako 

s ním prekonať prvé kroky do školskej lavice?  

 Začnite s pravidelnejším zobúdzaním aj večierkou – napr. vstávanie o 7. hodine.  

 Skontrolujte si pomôcky – prejdite si spolu všetky nové veci, ktoré bude dieťa počas školského 

roka potrebovať.  

 Opakujte si spolu – básničky, rýmovačky, farby, tvary či zvieratá, napočítať do 20.  

 Buďte súčasťou kolektívu – noví kamaráti.  

 Nevytvárajte psychický nátlak - vyhnite sa vyhrážkam a zastrašovaniu.  

 Nastavte dieťa tak, že učenie je radosť a prináša mnoho výhod. 

Prvý deň v ŠKD so svojou pani vychovávateľkou 

 



 

 

 

   



 

 

   

 



 

 

 

 



 

 

Základná škola P. Kellnera Hostinského, Družstevná 835, Rimavská Sobota 97901 

ZOZNAM VYCHOVÁVATELIEK A ODDELENIA ŠKD 

v školskom roku 2018/2019 

1. Mária SVOREŇOVÁ 

 – I. oddelenie ŠKD – ŠKRIATKOVA trieda (1.roč.) 

2. Marcela MIČKOVÁ 

– II. oddelenie ŠKD – ŠAŠKOVÁ trieda (1.roč.) 

3. Jana HEGEDŰSOVÁ 

– III. oddelenie ŠKD – TRPASLÍKOVÁ trieda (1. roč.) 

4. Ivona NÉMETHOVÁ 

– IV. oddelenie ŠKD – BODKOVÁ trieda (2.roč.) 

5. Bc. Beata SOJKOVÁ 

– V. oddelenie ŠKD – ROZPRÁVKOVÁ trieda (2.roč.) 

6. Zuzana NÉGYESIOVÁ 

– VI. oddelenie ŠKD – MALÝ PRINC Hviezdičková trieda (2.roč.) 

7. Antónia VRÁBEĽOVÁ 

– VII. oddelenie ŠKD – SLNIEČKOVÁ trieda (3.roč.) 

8. Slávka NOSÁĽOVÁ 

– VIII. oddelenie ŠKD – JANKA HRAŠKA trieda (3.roč.) 

9. Henrieta PINDIAKOVÁ 

– IX. oddelenie ŠKD – MIMONI trieda (4.roč.) 

 10. Renata SUŇAIOVÁ 

 – X. oddelenie ŠKD – PÁ A PÍ Mačiatková trieda (4.roč.) 



 

 

ZÁVÄZNÉ POKYNY PRE RODIČOV A ŽIAKOV 

v školskom roku 2018/2019 

• Príchod detí pred vyučovaním od 6.30 do 7.45 hod. 

• Vychovávateľky preberajú deti po skončení vyučovania podľa rozvrhu  

(11.20 hod.,12.15 hod.,13.10 hod.) 

• Prevádzka ŠKD je do 17.30 hod. v budove školskej jedálne v jazykovej učebni. 

• Žiak je do ŠKD prihlásený na základe vyplnenej žiadosti o prijatie do ŠKD,kde 

rodič alebo zákonný zástupca žiaka uvedie všetky požadované údaje. 

• Odchod žiaka z ŠKD, ak je čas alebo deň iný ako je uvedené v žiadosti, môže byť len 

na základe písomného súhlasu rodiča alebo zákonného zástupcu, nie je dovolené 

žiadať vychovávateľku (ani žiaka) z ŠKD cez telefón.  

V prípade vyzdvihnutia žiaka súrodencom, preberá zodpovednosť zákonný zástupca. 

• Mesačný poplatok za ŠKD je 10 €, žiaci v hmotnej núdzi požiadajú zriaďovateľa cez 

 riaditeľstvo ZŠ o zníženie poplatku. 

• Poplatok za ŠKD sa platí šekom, ktorý musí byť do 10 dní po obdržaní šeku  

uhradený. Ak rodič uhrádza poplatok z účtu, musí uviesť: meno a priezvisko dieťaťa,  

triedu a mesiac, za ktorý poplatok uhrádza ! 

• Pokiaľ poplatok nebude uhradený do konca daného mesiaca, nasledujúci mesiac  

bude žiak dočasne vylúčený z ŠKD. 

• Žiak sa v ŠKD riadi pokynmi vychovávateliek. Bez súhlasu vychovávateľky nesmie  

opustiť triedu ani školský dvor. 

• V prípade neúčasti žiaka na aktivitách ŠKD mimo školy, je rodič povinný vyzdvih-  

núť si dieťa z ŠKD v stanovenom čase a preberá za neho zodpovednosť ! 

• Každý žiak ŠKD je zodpovedný za inventár klubu. Stratu alebo poškodenie majetku 

 ŠKD je povinný nahradiť finančne alebo zabezpečiť opravu. 



 

 

DENNÝ REŽIM V ŠKD 

 

06:30 - 07:45 Ranný školský klub v budove školskej jedálne  

v jazykovej učebni 

07:20 individuálny presun detí do tried 

11:20 - 13:15 príchod detí do ŠKD, príprava na obed, hygiena,  

obed podľa rozvrhu, odpočinková oblasť výchovy 

12:30 - 13:45 relaxačné hry a činnosti usmerňované vychovávateľkou, 

rozhovory na rôzne témy, záujmová oblasť výchovy 

13:45 - 14:20 rekreačná oblasť výchovy, vychádzky,  

pobyt na školskom dvore, pohybové hry 

14:20 - 14:30 olovrant 

14:30 - 15:45 príprava na vyučovanie - individuálne vypracovávanie 

domácich úloh, dopĺňanie vedomostí získaných v škole, opakovanie 

 vedomostí z vyučovania, pomoc slabším žiakom, didaktické hry 

15:45 - 16:30 záujmová a odpočinková oblasť výchovy 

16:30 - 17:30 Predĺžený školský klub 

- presun do budovy školskej jedálne do jazykovej učebne 

(individuálne zamestnanie, voľné hry, pozeranie rozprávok ) 

 

Prosíme rodičov, aby nás počas písania domácich úloh 

nevyrušovali a nevstupovali do triedy!!! 



 

 

NAŠE AKCIE V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ 
Pasovanie prvákov 

Našich prváčikov sprevádzal usmiaty šašo, s ktorým prečítali spolu prvácky sľub, 

po ktorom ich pani riaditeľka slávnostne popasovala za prvákov našej školy.  

Pani vychovávateľky si pre deti pripravili pasovacie listiny a záložky, ktoré im 

odovzdali p.tr.učiteľky po pasovaní. Deti si so svojimi vychovávateľkami pripravili 

aj krátky kultúrny program. 

  

 



 

 

Svetový deň mlieka na školách 
Svetový deň mlieka v školách je medzinárodnou každoročnou udalosťou 

podporovanou a propagovanou od roku 2000 Organizáciou pre výživu a 

poľnohospodárstvo. Mlieko a mliečne produkty pomáhajú naplniť požiadavky na 

plnohodnotnú výživu rastúceho organizmu. Podstatou tohto dňa je oslava významu 

mlieka v školách. Je to spôsob, ako sa zamerať na pomoc deťom, zvýšiť ich 

povedomie, upozorniť na dôležitosť pitia mlieka v školách a na jeho zdravotné 

prínosy pre rastúce deti. 

Práce detí boli zamerané na produkty z mlieka. 

Deti so Slniečkovej a Motýlikovej triedy pomocou obrázkov a obalov z mliečnych 

produktov vyrobili svoje kravičky s produktmi z kravského, kozacieho a ovčieho 

mlieka.   

                                                                                                           

              



 

 

Pani vychovávateľka  z triedy Janka  Hraška  pripravila pre deti 3.roč. kvíz. Z každej triedy sme 

vybrali dvoch žiakov, ktorí súťažili za celú triedu v pripravenom kvíze o mlieku.  

              

V kvíze sa na prvom mieste umiestnila trieda Janka Hraška, na druhom mieste 

trieda Motýliková a na poslednom, treťom mieste trieda Slniečková. Každý 

súťažiaci bol odmenený cenou. 

 
Deti si zopakovali svoje vedomosti a získali nové poznatky. Na ďalší deň sme si ich 

zopakovali formou projektov. Žiaci boli rozdelení v skupinách a spoločne zhotovili 

projekt o mlieku, o tom čo sa nové dozvedeli alebo čo už vedeli. Po zhotovení 

projektov sme si ich spoločne odprezentovali. 

  



 

 

 

  



 

 

Pani  vychovávateľka A. Vrábeľová  pre deti pripravila jesennú súťaž  

Deti doniesli do klubu gaštany. Na školskom dvore bolo pripravené stanovište, kde 

hádzali ľubovoľne do pripravených kruhov gaštany. 

Každý kruh bol označený, koľko bodov môžu získať. Už bolo len na deťoch pre akú 

bodovú hodnotu sa rozhodnú a správne hodia. 

Súťaž pozostávala s troch kôl a na záver sa deťom všetky body sčítali a 

vyhodnotili. Víťazi boli odmenení diplomom a sladkosťou. 

 



 

 

V mesiaci október si pripomíname ÚCTU K STARŠÍM. 

Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa 

každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich 

deti.  

Každý malý chlapec bude raz aj dedko. Dedka všetci v úcte majú, dedko vie vraj 

všetko, píše sa v jednej básni. Nepochybujme, že niečo podobné platí aj pre ženy. 

Bolo by nedôstojné, aby sme zabúdali. Všetci raz budeme starí. Ale starší ľudia nie 

sú menejcenní. Sú krásni. Krásni vďaka svojej múdrosti. Prejavujme im úctu, 

pretože nám ešte vždy majú čo dať. Človek sa učí celý život. A najlepším učiteľom 

sú jeho najbližší. Rodina. Rodičia či starí rodičia. 

Začal sa mesiac, kedy si týchto ľudí a to, čo pre nás urobili, pripomíname. Nikdy na 

nich nesmieme zabudnúť. Nikdy. A nepripomínať si ich iba v jeden deň alebo v 

jeden mesiac, ale každý deň v roku. Deti si pre svojich st.rodičov vyrobili pozdrav 

a  darovali ho svojej starkej  alebo starkému. 

 

 



 

 

V spolupráci s p.uč.Mgr.V.Vilhanovou, sme pre 

dôchodcov pripravili  

pozdravy do DDSS v Rimavskej Sobote. 

 
 

 

 



 

 

Október je mesiacom úcty k starším. Preto deti z Bodkovanej triedy sa rozhodli, že 

svojim starým rodičom prejavia úctu, vďaku a pozornosť, ktorú si bezpochyby 

zaslúžia. Veď práve oni s radosťou zastupujú rodičov, užívajú si spoločnosť svojich 

vnúčat, odovzdávajú im životné skúsenosti a rozmaznávajú ich. Deti si s radosťou 

pripravili pekný kultúrny program. Prianím detí bolo, aby sa starkí dobre cítili a aby 

im na túto slávnostnú chvíľu zostali milé spomienky. 

         

 

  



 

 

Medzinárodný deň školských knižníc v Bodkovanej triede 

  Medzinárodný deň školských knižníc  je deň určený na to ako deťom pripomenúť 

nenásilnou a hravou formou jednu zo základných potrieb vzdelaného a rozhľadeného 

človeka – čítanie. Už tradične sa v tento deň uskutočnilo v každej triede niekoľko 

zaujímavých aktivít. My v bodkovej triede sme si zhotovili leporelá a záložky do kníh 

na rozprávku "O veľkej repe ". Deťom sa ale najviac páčilo že mohli sami 

dramatizovať túto rozprávku, kde mohli naplno prejaviť svoj herecký talent. 

  

 

  

 



 

 

Medzinárodný deň stromov  

Deň stromov sa oslavuje od roku 1872. Slovensko patrí medzi najlesnatejšie krajiny 

v Európe a pýši sa tak až 41-% zalesnenosťou. Cieľom tohto dňa je podporiť 

záujem verejnosti o lesnícku problematiku, sprostredkovať jej históriu i súčasnosť, 

poslanie, význam a nenahraditeľnosť. Zámerom je, aby si ľudia uvedomili 

estetickú, psychologickú a hospodársku hodnotu stromov a podporili tak tento deň 

zasadením nového. 

Pri príležitosti tohto dňa sme pre deti pripravili kvíz  o stromoch. Súťažili vo 

dvojiciach z každej tretiackej triedy(Slniečková, Motýliková, Janko Hraško). 

Otázky sme zostavili z učiva z prírodovedy. Súťažiaci dostali na pamiatku diplom a 

vecné ceny. Aj pre ostatné deti sme mali pripravené hádanky a osemsmerovky.  

 

Odvážne deti sa zapojili a odmenili sme ich cukríkom a potleskom. 

       

 tu sú víťazné družstvá 



 

 

Svetový deň pošty 

V októbri máme aj celosvetový deň pošty, ktorý sa využíva na vydanie nových či 

pamätných známok.Využíva sa aj na osobitné akcie, akými sú napríklad deň 

otvorených dverí na poštovom úrade, v strediskách triedenia listov, poštových 

múzeách. 

Deti zo VII. oddelenia škd si vyrábali svoje vlastné známky. Námetom bol blížiaci 

Halloween, zvieratká, autá, postavičky z rozprávok atď... 

   

Svetový deň cestovín  

Svetový deň cestovín sa pripomína od roku 1998. V tento deň roku 1995 sa v Ríme 

konal prvý svetový kongres o cestovinách, na ktorom založili International Pasta 

Organisation. Deň je oslavou cestovín ako potraviny spotrebovanej v rôznych 

kuchyniach na celom svete. Cieľom je podpora významu cestovín v strave a 

poukázanie na jej gastronomickú všestrannosť a nutričnú hodnotu. S deťmi som sa 

rozprávala aké cestoviny poznáme, aká spotreba má byť na jednotlivca a zároveň 

nechýbala ukážka viacerých cestovín. Deti sa oboznámili z cestovinami z 

celozrnnej múky, mali možnosť vidieť aj bezvaječné cestoviny atď... 

Nakoľko sa blížil Halloween, deti to využili a svojpomocne  

vyrobili krásne obrázky ľudskej kostry. 



 

 

SVET ZVIERAT v triedach Pá a Pí Mačiatkovej,  

Mimoni a Máša a Medveď 

4. október - Svetový deň ochrany zvierat 

 

Svetový deň ochrany zvierat bol ustanovený na Európskej 

konferencii ekológie vo Florencii v roku 1931. Cieľom je 

zdôraznenie práva zvierat na citlivé zaobchádzanie a 

vhodné podmienky na žitie. Deň je oslavou života 

zvierat, ich nezastupiteľnej úlohy v našom živote, 

oslavou vzťahu medzi ľuďmi a ríšou zvierat. 

 

Deti 4. ročníka ŠKD s p. vych. Suňaiovou a Pindiakovou si tento deň pripomenuli 

zhotovením vlastnej "encyklopédie" s názvom Svet zvierat. Každý si mohol vybrať 

pracovný list, na ktorom bolo zvieratko či už také, ktoré žije aj u nás alebo v iných 

krajinách. Pod každým obrázkom zvieratka bol aj text o danom zvierati, kde žije, 

čím sa živí, o mláďatkách niečo, atď.  

Úlohou detí bolo vymaľovať obrázok zvieratka a dotvoriť ho podľa vlastnej 

fantázie. Na druhý deň si každý čítal text o svojom zvieratku. Išlo o čítanie s 

porozumením. Deti potom svojimi slovami prezentovali pred ostatnými čo sa 

dočítali. Sami boli prekvapení z niektorých nových informácií. Na záver boli 

pochválení a odmenení sladkosťou za aktivitu, snahu,... 



 

 

Pani vychovávateľky potom jednotlivé pracovné listy zviazali, čím sa vytvorila 

knižočka. Obal bol z výkresu. Bola na ňom ilustrácia k téme od dieťaťa, ktoré 

pekne kreslí. 

                  

   

   



 

 

Pravda alebo lož - zábavný kvíz

4. október. Pre mnoho ľudí úplne obyčajný deň, ničím výnimočný od tých 

ostatných. Ale predsa sa niečím odlišuje. Tento dátum je venovaný všetkým 

zvieratám na svete, aby sme si pripomenuli, že nielen ľudia, ale aj oni potrebujú v 

životných útrapách pomoc. Zvieratá sú cítiace bytosti, ktoré si vyžadujú našu 

pozornosť a úctu. Tak ako všetky stvorenia na tejto Zemi, aj oni majú právo na 

život vo vyhovujúcich podmienkach. Majú právo na životný priestor, ktorý 

vyhovuje ich prirodzeným fyzickým a psychickým nárokom. 

Tento deň si pripomenuli aj štvrtáci zábavným kvízom - Pravda alebo lož, 

zameraným na zaujímavosti zo sveta zvierat. Pre deti bolo pripravených 12 

otázok, na ktoré mali odpovedať zdvihnutím správnej kartičky, za každú 

správnu odpoveď získala každá skupina jeden bod. Deti sa zabavili a dozvedeli 

sa mnoho zaujímavostí zo sveta zvierat. 

 

 



 

 

 

 

1.miesto 

 



 

 

Októbrové tvorenie v rozprávkovej triede 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 
Pri príležitosti Svetového dňa behu sme sa v bodkovej triede rozhodli stráviť tento 

deň športovo. Spoločne sme bežali okolo ihriska. Keďže sme mali z behu veľkú 

radosť, ďalšiu hodinu sme behali pri futbale a súťažili sme v rôznych hrách. Tak 

sme spolu prežili pekné popoludnie, utvrdili si kamarátske vzťahy a potvrdilo sa 

nám pravidlo v zdravom tele zdravý duch.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Mikulášske popoludnie v ŠKD 

 

Pre deti sme pripravili diskotéku a rozličné súťaže.  

Radosť z tanca a súťaženia im robil úsmev na tvári, čo potvrdzujú aj fotografie. 

  

  



 

 

Adventné popoludnie v telocvični 

Pre deti sme si 12.12.2018 pripravili Adventné popoludnie v telocvični. 

Deti sa zapojili do súťaží, tancovali na vianočnú hudbu. Dobrovoľníci mohli 

maľovať VIANOČNÝ STROMČEK. Deti sa veľmi radi zapojili a vznikli nám 

prekrásne maľby, ktoré sme vystavili na dolnej chodbe školy I. stupňa. 

  



 

 

Všetky oddelenia ŠKD so svojimi výrobkami sa zapojili do Vianočnej burzy.  

Deti vyrábali v rámci pracovno-technickej činnosti rôzne darčeky, ktoré sa  

predávali 21.12.2018 na I.stupni. 

  

         

  



 

 

  

Adventné čítanie 

Advent - čas, v ktorom sa pripravujeme na Vianoce. Snažíme sa 

pokojne pripraviť na Vianoce nielen náš dom, ale aj naše srdcia. A 

práve v tomto pokojnom čase sme sa rozhodli čítať svojim 

spolužiakom. Deti zo Slniečkovej triedy si pripravili pre najmenších 

spolužiakov - prváčikov rozprávku  o Vianočnom stromčeku. 

Postupne v priebehu Adventného obdobia ANJEL, ČERT a 

MIKULÁŠ prečítali rozprávku prváčikom a potom navštívili svojich 

spolužiakov v  triede Janka Hraška (3.roč.). 

 



 

 

Deti z 3.ročníkov sa stretli v jedno krásne predvia- 

nočné popoludnie, kde pre nich p.vychovávateľka 

Vrábeľová pripravila kvíz o Zvykoch a tradíciách 

Vianoc. Deti súťažili vo dvojiciach, trojiciach, 

navzájom sa radili a správne odpovede písali na 

pripravený hárok. Deti dostali vecné ceny a každé 

dieťa kvízu diplom za účasť a pero. 

Víťazi kvízu: 

 



 

 

 

Symbolika sviečok na venci 

1. sviečka sa zapaľuje prvú adventnú, tzv. železnú nedeľu. Sviečka je 

pomenovaná ako nádej. 

2. sviečka pripadá na druhú adventnú, tzv. bronzovú nedeľu a sviečka má 

symbolizovať mier. 

3. sviečka, sa zapaľuje tretiu adventnú, tzv. striebornú nedeľu a 

symbolizuje priateľstvo . 

4. sviečka sa zapaľuje ako poslednú v štvrtú adventnú nedeľu, táto sviečka 

je pomenovaná láska. 

A vedeli ste, že časté sú aj vence s piatou, bielou sviečkou, ktorá je v 

strede? 

Tá sa má zapaľovať na Štedrý deň a má symbolizovať samotného Krista. 

 

Tradičnou farbou adventu je fialová. V Amerike túto farbu nahradili 

Luteránskou modrou farbou. V Európe sa postupne začali užívať aj vence 

s bielymi sviečkami, pretože biela farba je tradične chápaná ako 

slávnostná. U protestantských cirkví sa používajú aj štyri červené sviece. 

Táto farebná kombinácia sa rozšírila aj k nám a veniec s červenými 

sviečkami je veľmi obvyklý, poslednou dobou možno najčastejší. 



 

 

V období ADVENTU sme sa rozprávali aký význam majú 4 adventné 

sviece o zvykov a tradícií na Slovensku, v rodinách, ktoré súvisia s 

ADVENTOM. V oddeleniach sa vyrábali adventné kalendáre, adventné 

venčeky. 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


