


Fašiangy  - najveselšie zvyky počas roka majú pôvod v predkresťanskom období a 

patria k zvykom spojeným s prelomom zimy a jari. 

Fašiangy predchádzajú veľkonočnému pôstnemu obdobiu (začínajú sa na Troch kráľov 

a končia sa Popolcovou stredou). V minulosti ako aj dnes sú obdobím veselosti, 

hodovania, vyvrcholením ktorého je fašiangová zábava s maskami vyjadrujúcimi „svet 

naruby“, v ktorom sa stierali spoločenské bariéry. 

Za najarchaickejšie fašiangové masky sa považujú masky, ktoré znázorňovali rôzne 

zvieratá. Najčastejšia bola maska turoňa (tura alebo býčieho človeka), kozy, medveďa a 

koňa. 

Fašiangy vrcholia posledný týždeň pred veľkonočným pôstom, počas ktorého chodia 

maskované družiny so spevom po dedine a vystrájajú všelijaké kúsky. Symbolom 

konca fašiangov je pochovávanie basy, pri ktorom sa paroduje skutočný pohreb. 

 

Fašiangový kvíz plný pranostík 
Deti z 3.roč. sa stretli v Slniečkovej triede, kde  pani vych.Vrábeľová 

pripravila pre všetky deti kvíz. Súťažili vo dvojiciach, kde sa mohli poradiť a 

správne zakrúžkovať správnu odpoveď. Každá otázka obsahovala tri 

možnosti odpovede(a,b,c,). Na základe poznatkov z učiva, čítania porekadiel 

a pranostík, deti mohli dospieť k správnej odpovedi. 
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Víťazmi sa stali dievčatá z Motýlikovej triedy 

1.miesto L. Csanková a E. Holeková  

   

2.miesto S. Uhrínová a M. Rapčan 

D. Kováčová a M. Kuruc 

  

na 3.mieste sa umiestnili  

K. Balog a J. Bernáth, Š. Černaj a S. Lakatošová, M. Klembusz a M. Kantor 

  

Deti boli odmenené diplomom a vecnou cenou. 



Minidivadielko 
V mesiaci február si dievčatá  4.ročníka pripravili  minidivadielko 

"TEPLÁ PERINKA". Zahrali ho v každom oddelení ŠKD. V divadielku 

vystupovali zvieratká veverička, líška a hlavná postava Macko Brumík, ktorý 

sa zobudil uprostred zimy. 
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Na začiatok karnevalu nás navštívilo 

Bábkové divadlo LIENKA s rozprávkou 

KOCÚR V ČIŽMÁCH 

 

      

            

Po bábkovom divadielku sme sa pozdravili s ujom DJ Robom  „Ahóóój!" a 

mohol sa začať tanečný maratón. Tento krát bol iný. Netancovali deti, ale 
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princezné, policajti, rôzne zvieratká... za výborné tanečné výkony boli aj 

sladké odmeny. Okrem tancovania a súťaženia nám niektorí naši kamaráti 

chceli aj zaspievať, zarecitovať a ukázať ich vlastné tance, za ktoré si zaslúžili 

náš veľký obdiv a potlesk. A ktorá maska bola tá najkrajšia? Pani 

vychovávateľky nevedeli vybrať tú naj, pretože všetky masky boli krásne! 

Všetky si zaslúžili odmenu. 

  

  

 

 



Návšteva knižnice 
 

Boli dinosaury súčasníkmi človeka? Vedel niektorý z nich lietať alebo plávať? 

Žili všetky druhy spolu? Vyhynuli všetky v rovnakom období? Odpovede na 

tieto otázky a iné podivuhodné veci, o ktorých mnohí doteraz ani 

nechyrovali, sme sa mohli dozvedieť na prednáške o DINOSAUROCH. 

Podkrovie knižnice privítalo dňa 12. 2. 2019 deti  3.roč. z ŠKD  

I. stupňa ZŠ P. K. Hostinského. Paleontológ a šéfredaktor  

časopisu IN VIVO Mgr. Dušan Valent  

  

 

 zaujímavou prednáškou vtiahol deti do sveta o dinosauroch. „Za všetko, čo 

vieme o dinosauroch, vďačíme výskumom ich pozostatkov - skamenelín“ – 

pripomenul účastníkom podujatia a porozprával deťom zaujímavosti o 

dinosauroch, kedy žili, ako vyhynuli, čím sa živili.....  



 

Na záver deti kládli otázky, na ktoré dostali aj pekné odpovede od 

prednášajúceho Mgr. Dušana Valenta. Prežili sme krásne popoludnie a plný 

spomienok sme sa vracali do školského klubu detí. Na tému sme nadviazali 

a pozreli sme si v ŠKD aj prezentácie o dinosauroch a na záver deti aj svojich 

dinosaurov nakreslili. 

 

  

 

  

 



Vychovávateľky z ŠKD sa zúčastnili na DOD, ktorý sa uskutočnil 23.3.2019 o 

13.30 hod. v areály školy. 

 

 



 

Pani vychovávateľka M. Mičková ako PIPI DLHÁ PANČUCHA privítala všetky 

detičky a aj rodičov, porozprávala im o pripravených aktivitách pre nich a na 

začiatku deti s 1.ročníka zatancovali tanček, ktorí si pripravili počas aktivít v 

ŠKD s pani vychovávateľkou Mičkovou. 

  

 

 



Pre detičky v rámci ŠKD sme si pripravili maľovanie sadrových odliatkov a 

maľovanie veľkonočných vajíčok. 

   

Svoje výrobky si deti mohli vziať domov na pamiatku. 

  

Rodičia si mohli pozrieť aj najnovšie číslo, ktoré vydáva ŠKD. 

Získali nové informácie o činnostiach,ktoré sa robia v oddeleniach: (súťaže, 

besedy, kvízy, besiedky atď...) 

 



Bodková trieda- Galéria tieňov 

Kreslenie má mnoho podôb. A tu je jedna z nich, o ktorej zrejme ani 

netušíte! Ak sa poobzeráme okolo seba, uvidíme, že každá vec okolo vás 

vrhá akýsi tieň. Jeho veľkosť, ostrosť a intenzita závisia od dopadajúceho 

svetla. Slnečné počasie nám doprialo hru "Galéria tieňov". Deti zaujmú 

rôzne pozície v rade vedľa seba. Vybrané dieťa kriedou obkresľuje tiene, až 

vznikne celá galéria. Následne si tiene deti prezerajú a pri jednotlivých 

obrysoch sa snažia "vmestiť" vlastný tieň do obrysu na zemi. Deťom sa hra 

páčila a úsmevmi na tvári vyjadrovali svoju radosť z dnešného zaujímavého 

kreslenia . 

  



V piatok 15.marca sa stretli štvrtáci v triede Mimoni, aby si overili svoje 
vedomosti zo slovenského jazyka, matematiky, vlastivedy a prírodovedy vo 

vedomostnom kvíze ROZUM DO VRECKA. 
Deti súťažili v trojčlenných skupinách. Z každého vyučovacieho predmetu ich 

čakalo päť otázok. Za každú správnu odpoveď získala skupina bod.  
Deti si overili svoje znalosti z jednotlivých vyučovacích predmetov a po sčítaní 

všetkých získaných bodov, nasledovalo vyhodnotenie. 
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Dňa 2. 4. 2019 sme v bodkovej triede uskutočnili besedu o Medzinárodnom dni vtáctva, 

ktorý si pripomíname 1. 4. Na začiatku sme si oprášili vedomosti, čo už o vtákoch vieme. 

Deti rozprávali a následne písali na tabuľu všetky informácie týkajúce sa vtáctva. Neskôr 

sme si vypočuli zvukové ukážky spevu niektorých vtákov, ktorých sme aj spoznávali na 

obrázkoch. Pantomímou deti znázorňovali typické znaky (chôdzu, let, perie, správanie atď.) 

vtákov, ostatné deti sa snažili podľa znázorňovania hádať. Na záver sme si vyrobili vlastných 

vtáčikov. 







 Na koho myslíš ty? 

Tento rok podporila Liga proti rakovine kampaň ku Dňu narcisov videom a sloganom „Na 

koho myslíš, keď si pripínaš narcis? - Tomáš, náš učiteľ, Petra, mama či kolegyňa." Mnohým 

toto ochorenie zobralo rodičov, starých rodičov, priateľov. 11. apríla ulice zaplavili žlté 

narcisy. Každý, kto si ho pripol na svoj odev, týmto gestom vyjadril podporu tým, ktorí 

bojujú s rakovinou. Verejnú zbierku každoročne organizuje Liga proti rakovine, teraz sa 

koná už po 23. raz. Aj my z bodkovej triedy sme sa zapojili a vyrobili sme si krásne žlté 

narcisy a týmto gestom vyjadrili podporu a spolupatričnosť ľuďom, ktorí bojujú s rakovinou.









Svetový deň korytnačiek 

Svetový deň korytnačiek je iniciovaný od roku 2000 organizáciou American Tortoise Rescue, 

ktorá sa venuje záchrane a ochrane korytnačiek. Deň podnecuje k zvýšeniu záujmu o 

záchranu ohrozených druhov korytnačiek vo svete. Sú to plazy, ktoré sú najviac postihnuté 

obchodom, sú odchytávané tiež pre jedlo a priemysel. Deti z bodkovej triedy téma chytila 

za srdce - stačí, aby ste mali radi prírodu a fandili všetkému živému v nej. To, čo je totiž 

dnes samozrejmosťou, o pár desiatok rokov tu už vôbec nemusí byť. 

  



Tento deň je dobrou príležitosťou vyzdvihnúť mlieko nielen ako zdraviu prospešné, ale tiež 

ako každodennú súčasť života. Mlieko a mliečne produkty sú najlepším prírodným zdrojom 

vápnika, ktorý má význam pre zdravý rast kostry a zubov. Deti sa zapojili do rôznych aktivít , 

kvízu a na záver nechýbal pohár chutného mlieka. 



Fandíme našim, fandíme hokeju 

Slovensko sa v týchto dňoch premenilo na hokejovú republiku. Bratislava a Košice totižto 

privítali v poradí už 83. svetový hokejový šampionát. Ten potrvá od 10. do 26. mája, kedy 

spoločne spoznáme nového majstra sveta v ľadovom hokeji pre rok 2019. Fandiť našim 

môžeme nielen priamo na štadiónoch, či vo fanzónach, doma, ale aj v školskom klube. Aj v 

našej bodkovej triede máme veľa fanúšikov a všetci držíme našim hokejistom palce. 

Slovenskooo, do toho! 



Deň tulipánov  

 
Tento deň je oslavou tulipánov pre svoju krásu a jednoduchosť. Sú jedinečné, ihneď 

rozpoznateľné a so širokou škálou farieb a odrôd. Tulipán je jedným zo symbolov 

Holandska. Pôvodne bol kvet nájdený v Turecku a Perzii, kde hral významnú úlohu v 

umení a kultúre. Preto sme si aj my vyrobili tulipány, ktorými deti obdarovali doma rodičov. 

Práca ich veľmi zaujala a páčila sa.         

  



 

MAMA je slovo, ktoré vyslovujeme s láskou a úctou. 

Svojim mamám vďačíme za lásku, starostlivosť, za úsmev ktorým nás každé ráno 

vítajú. S radosťou sa o nás starajú. Obzvlášť, keď sme chorí. Stále sú ochotné podať 

nám pomocnú ruku, čo najlepšie nás vychovať a pripraviť na život. Aj keď nie vždy sa 

k nim správame tak, ako by sme mali. Neznamená to však, že ich nemáme radi, a že si 

ich nevážime. Preto Vám, drahé mamičky, z celého srdca ďakujeme! Na tento krásny 

sviatok sme nezabudli ani my, a naše mamičky sme potešili darčekmi, ktoré sme pre ne 

vyrobili.                                      



Náš žltý deň bol v znamení Slnka. Slnečné lúče umožňujú precítiť všetko pekné, čo nám 

príroda ponúka, ale odkryjú aj to, čo zlé v nej človek napáchal. Tvorili sme rôzne aktivity 

ktoré vplývali na povedomie detí, aby z nich vyrástli ľudia so zmyslom pre ochranu 

životného prostredia, ktorí vedia urobiť všetko preto, aby sa zachovali prírodné podmienky 

pre budúce generácie. Naše slniečka boli výnimočné a majú pre všetkých slnečný odkaz... 



 

  

 



Krásne prázdniny 


