


 na brány našej školy opäť zaklopal nový školský rok. 

Dva mesiace prázdnin sú za nami a po dlhom 

oddychovaní na nás čakajú mesiace práce, učenia sa 

a množstvo aktivít. Veríme, že ste počas leta nabrali 

veľa síl a spoločne budeme aj tento školský rok 

napredovať k plneniu vašich snov a predstáv. Našim 

prváčikom prajeme, aby každý nový deň bol pre nich 

radostným očakávaním a Vám všetkým, želáme veľkú 

chuť do práce a vytrvalosť ísť za svojím cieľom až do 

úspešného konca. V časopise  nájdete aktivity, ktoré 

sme pre vás pripravili a spoločne alebo jednotlivo 

zrealizovali, vaše práce, ktoré vytvárate vo svojich 

oddeleniach v ŠKD. 

 

Prajeme vám úspešný školský rok!  

 

 

 



Čo všetko sme zažili v lete 

  Leto sa skončí a začala sa zasa škola. Deti si však budú 

ešte dlho vymieňať svoje zážitky z prázdnin, v prvých 

septembrových dňoch sme sa aj my v bodkovej triede 

rozprávali na túto tému.  Tohtoročné prázdniny boli plné 

slnka, poznávania, ale aj zvláštnych udalostí. Niekto 

zachraňoval vrabca, čo vypadol z hniezda, iná hrdinka 

bola na súťaži a vyhrala prvé miesto v plávaní, ktosi 

riadil loď. Opekalo sa a zmrzlinovalo, blúdilo aj 

tancovalo. No najviac sa rozprávalo o mori - potápaní,  

šnorchlovaní či zbieraní mušlí. Kus mora a spomienok 

sme si preniesli aj do našich prác ktoré nám skrášlili 

triedu. 

 

 
 



Zo života včiel 
 

Včela, slovenský med, včelí peľ,  propolis 

Vedeli ste, že včelia kráľovná sa pri oplodnení spojí až so 17 trúdmi v priebehu 

jednodenného resp. dvojdenného letu z úľu? 

Kráľovná si pri svojom lete uschová spermie od trúdov na celý svoj život a z tejto 

zásoby potom čerpá. Vie naklásť až 2000 vajíčok za jeden deň, čo je jej primárna úloha, 

klásť, klásť, klásť... 

Vedeli ste, že včelie bzučanie spôsobuje extrémne rýchle mávanie krídel - až 11.400 

krát za minútu? Vedeli ste, že včely z jedného úľa navštívia denne aj viac ako 225.000 

kvetov? Vedeli ste, že na 1 gram medu musí včela navštíviť asi 3000 kvetov a letí 

pritom rýchlosťou viac ako 20 km/h? 

Aby včely nazbierali 1 kg medu, musia navštíviť až 3.000.000 kvetov. 

Vedeli ste, že pre 1 kg medu včely nalietajú vzdialenosť rovnajúcu sa ceste 4x okolo 

Zeme? (Obvod Zeme je 40 075 km) 

K nazbieraniu 1 kg medu je potrebné, aby 1112 včiel pracovalo celý svoj život. 

Vedeli ste, že v priebehu znášky je priemerná dĺžka života včely asi šesť týždňov? Tri 

týždne strávi prácou v úle a tri týždne sa venuje zbieraniu nektáru a pelu. 

Vedeli ste, že silné včelstvo má približne 50000 včiel a jedna včela sa za svoj život 

zaslúži o necelú kávovú lyžičku medu? Preto si med treba vážiť  :) Jedna kávová lyžička 

predstavuje asi 9 gramov medu. 

Vedeli ste, že jedno včelstvo môže spotrebovať až 30 kg peľu za rok a že jeden kilogram 

vážiaci roj obsahuje asi 6400 včiel. 

Vedeli ste, že ak by chcela jedna včielka nanosiť do včelieho úľa jeden liter vody, 

musela by vyletieť z úľa až 20 000 krát. 

Vedeli ste, že včela počas života prechádza rôznymi štádiami života? 

Najskôr je včela čistička, kedy čistí vnútro úľa, miesto, kde bude uložený med a peľ a 

tiež bunky kde včelia matka kladie vajíčka 



Potom včela krmička, kedy kŕmi štvordňový a starší plod 

Včela dojička, výlučkami hrtanových žliaz kŕmi plod, ktorý je starý jeden až tri dni, 

Včela staviteľka, viečkuje bunky a tiež stavia včelie dielo 

Včela strážkyňa, zabezpečuje ochranu úľa a tiež vykonáva prvé orientačné lety, 

Včela lietavka je posledné štádium včely, kedy včela nosí do úľa nektár, peľ a vodu. 

Deti z oddelení sa zapojili do včielkovej súťaži, ktorú organizoval pán včelár Krokavec 

a včelári Slovenska. Kreslili  včielky, život včiel, aký produkt nám dávajú včielky - 

med... 

Za práce deti dostali od pána včelára diplom, fixky a sladkú medovníkovú včielku.  

 



  

        

 



                                  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.  

Deti  v Slnieškovej a Motýlikovej triede sa na chvíľu stali ochutnávači čokolád, ktoré 

mali pomocou chuti určiť o akú čokoládu ide. Zaviazali sme im oči a oni určovali chute: 

napr....že je kávová, kokosová, oreo a višňová čokoláda.  

 

Víťazkou sa stala Bianka Magyarová z Motýlikovej triedy.  

 na záver dňa sme sa zahrali hru: Rýchla čokoláda,ktorá vás istotne rozhýbe. 

Potrebujete : šál, rukavice(najlepšie palčaky), šál, príbor, horkú čokoládu, hraciu kocku 

Rozbaľte čokoládu a všetky veci dajte na stôl. Postavte sa okolo stola do kruhu. 

Začínate hádzať kockou. Každý hráč hádže kockou iba jeden krát a potom posúva kocku 

ďalej. Ak hodí číslo 6, tak si musí dať na hlavu čapicu, na krk šál, na ruky rukavice, vziať 

príbor a krájať čokoládu a jesť ju. Samozrejme ostatní medzi tým pokračujú v hádzaní, 

aby krájača čo najskôr zastavili. Ak niekto hodí 6 tak sa oblieka do vecí a krája on. 

Je dobré určiť si, že maximálny kúsok, aký si môže človek na jeden krát dať do úst, je 

jedna kocka, lebo sa môže ľahko stať, že pol čokolády zje jeden hráč. 

Cieľ: Tréning, rýchlosti a obratnosti. Hra má aj zábavný charakter. 

 



Deň pozitívneho myslenia a Medzinárodný deň čokolády 
(13.9) 

 

V tento deň sme vymenili slovko NIE za ÁNO, negatívne 
myšlienky za pozitívne. 

Pozitívne myslenie vedie k pozitívnym akciám  

a krokom, ktoré vedú k pozitívnym výsledkom.  

Deti sa v komunite mohli vyjadriť s čím a ako sú  

v tento deň so sebou spokojné. 

Povedali sme si aj o tom ako čokoláda pomáha odstraňovať 
napätie a stres, že z nej máme príjemné pocity a pokoj, ale 

všetko s mierou. 

Navrhovali sme obaly na čokolády a pochutili sme si na 
čokoládovej maškrte.  

 

 
 
 

Svetový deň mlieka v školách (25.9) 

 

Podstatou tohto dňa bolo upozorniť na dôležitosť pitia 
mlieka v školách a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce 

deti. Aj my sme sa stretli s prvákmi z 1.A a 1.C triedy a 
spoločne sme si pozreli DVD Cesta mlieka. Deti sprevádzala 

kravička Elička, ktorá im "dávala" otázky. Potom 
nasledovali aktivity ako výroba kravičky na pohárik, pitie 
mliečka so slamkou a k tomu dlhé piškóty. Všetci mliečko 

vypili a zároveň sme mali aj olovrant. 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

  (vych.R.Suňaiová) 
 



Leporelo a dramatizácia rozprávky 

O VEĽKEJ REPE 

 

Rozprávočku sme si najskôr prečítali, potom sme si 
zhotovili pekné leporelo a nakoniec sme si zahrali mini 

divadielko, s ktorým sme sa boli predstaviť aj  
v ŠKD Červená Čiapočka a Safari. 

Boli sme úspešní. Deťom sa naša dramatizácia rozprávky 
páčila, lebo nás odmenili úsmevom a potleskom. 

 

 

 
 

  
 

(vych.R.Suňaiová) 



MOJA RODINA 
"Predstavím vám svojich najbližších..." 

 
Zhotovili sme si RODOSTROM, s ktorým sme sa každý 

prezentovali pred ostatnými. Predstavili sme najbližšiu 
rodinu, teda rodičov, súrodencov a starých rodičov. 

Vedeli sme ako sa volajú, kde pracujú, kde bývame, niečo o 
sestrách a bratoch, atď. 

 

 
 

  
 
 

(vych.R.Suňaiová) 
 
 

 



Deň pozitívneho myslenia v Slniečkovej  
a Motýlikovej triede 

 

Poznáte pieseň ,,Dnes je skvelý deň...?  

Ideálna pre začiatok každého dňa ,pre dobrú náladu... 

 Deň pozitívneho myslenia vznikol v Amerike na zdôraznenie priaznivých 

účinkov optimistického pohľadu na svet, 

 na každodenný život.  

Svet si ho pripomína 13.septembra od roku 2003. 

 Skúsme v ,,Deň pozitívneho myslenia, vymeniť slovko NIE za 

ÁNO, negatívne myšlienky za pozitívne. 

 Čo vlastne znamená pozitívne myslenie? 

Je to človek vysmiaty od ucha k uchu?  

Je to človek, ktorého vnútro je spokojné samo so sebou. 

 

Zopár citátov známych osobností: 

 
 

"Človek je tým, na čo po celý deň myslí./Ralph Walde Emerson/" 

 

"Nehovorte čo chcete urobiť, urobte to./Napoleon Hill/"  
 

 

Pozitívne myslenie vedie k pozitívnym akciám a krokom, ktoré vedú k 
pozitívnym výsledkom.  

 

Usmievaj sa, mysli pozitívne 

 

veď život je krásny!!! 

https://1.bp.blogspot.com/-6AE4U1YG1lk/XZDdq9UoxbI/AAAAAAAA9zE/FE8sdOEODGkEO3MywfBLnQ8-fgMXp6klACLcBGAsYHQ/s1600/5d9de2e7615f7e3e6f511b0dde2260ff.jpg


Na začiatku aktivity sme sa porozprávali na tému, čo to vlastne 
pozitívne myslenie je. 

 
 

 Pre deti som pripravila otázky, na ktoré písomnou anonymnou formou 
odpovedali. 

Dozvedeli sme sa rôzne odpovede na dané otázky: 

Čo mi dnes vyčaruje úsmev na tvári? 

Na čo spomínam s radosťou?  
Za čo dnes môžeš poďakovať? 

Aké slová potešia mňa? 

Akú máš dobrú  vlastnosť? 

Záver aktivity sme ukončili pesničkou: 

,,Dnes je skvelý deň..." 

Aktivitu pripravila vych.A,Vrábeľová 

 

 

 

 

 
 

 
 

https://1.bp.blogspot.com/-hUGnxNFfbfI/XZDl-WYwo1I/AAAAAAAA9zM/1RuZjwugLiE7PxYkL16IsykHLVnn4YZMACLcBGAsYHQ/s1600/myslenie.jpg


Využívame ich každý deň – či už na cestu do školy, práce 

alebo len tak na výlet s rodinou. Áno, mám na mysli vlaky. Denne nimi precestujú ľudia po celom 

svete obrovské diaľky. Za tým všetkým stojí tvrdá práca ľudí, pre ktorých sú vlaky a železnice nielen 

ich prácou, ale aj vášňou. Vlakvedúci, rušňovodiči, výpravcovia a mnohí, mnohí ďalší.   Neúnavná 

práca týchto ľudí si isto zaslúži svoj obdiv. My v bodkovej triede sme na nich nezabudli a 

pripomenuli sme si ich prácu a čo všetko robia pre nás, aby sme mohli cestovať vlakom. Naše 

aktivity počas týždňa :- pozreli sme si pár dokumentárnych filmov o vlakoch, zahrali sme sa 

pohybovú hru : " Ide, ide vláčik ... ", každý si zhotovil svoj vlastný vlak,  z lega sme stavali železničnú 

stanicu a vlaky, prezreli a niečo aj prečítali z kníh o vlakoch, vypracovali pracovné listy z 

matematiky, v ktorých sme si precvičili sčítanie, odčítanie a slovné úlohy. (vych.I.Némethová) 

  

 



 

  29. september 2019 – “Svetový deň srdca” 

Mesiac September je už tradične mesiacom  srdiečka. Deti sa dozvedeli, aké dôležité je 

starať sa o svoje dobré srdiečka. Deťom bola vysvetlená funkcia srdca, výživa a 

ochrana, vplyv škodlivých látok, stresu a ich následne poškodenie, význam ovocia, 

zeleniny a pohybu na naše zdravie. Deti predviedli svoju šikovnosť, vyrobili si zdravé 

srdiečko,  ale aj jedno veľké spoločné, na ktoré deti popripínali malé srdiečka, na 

ktorých bolo popísané aké dobré vlastnosti by chceli mať. Sami pochopili, že nám 

všetkým bude spolu dobre len vtedy, keď budeme k sebe dobrí. O tom, že majú talent 

niet pochýb.   

 

 



Október – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM 

 

Všetko na svete môže človek zastaviť, každý pohyb, každý nepokoj, čo však nezastaví, 

nespomalí, je čas. Čas plynie ako rieka nášho života. Míňa sa deň za dňom, rok za 

rokom a my sa v určitých chvíľach zastavíme.  

V mesiaci október prejavujeme svoju pozornosť a úctu tým skôr narodeným, vám milí 

starí rodičia. 

Pri tejto príležitosti sme vyrobili pozdravy pre dedkov a babky. 

 

pripravila: vych. A.Vrábeľová 



V Škriatkovej triede si deti pripomenuli sviatok kresbou st. rodičov.(vych.M.Svoreňová) 

 

 

 



 

Deti najlepšie vedia oceniť lásku, pohladenie i účasť pri spoločných aktivitách. Starí 

rodičia prijali pozvanie do našej bodkovej triedy dňa 24.10.2019 na tvorivé dielne a 

posedenie z príležitosti Október - mesiac úcty k starším s vedomím tešiť sa, dopriať si 

pár nezabudnuteľných okamihov v prítomnosti svojich najmilších. Detičky s radosťou 

odovzdali starým rodičom darčeky a nechýbal ani božtek a vrúcne objatie. Po úvodných 

slovách našich detí všetci prijali pozvanie na spoločné tvorenie. Všetci vytrvalo tvorili. V 

celej triede zavládla veselá, tvorivá atmosféra plná láskavých pohladení a úsmevov 

starých rodičov a ich vnúčat. Cieľom nebolo len zhotovenie produktov, ale 

predovšetkým išlo o to, aby sa všetci cítili príjemne. Deti prítomnosť starého rodiča 

ocenili širokým úsmevom a objatím.  

Ďakujem Vám milí starí rodičia, že ste strávili príjemné popoludnie s Vašimi vnúčatami 

a prajem Vám v živote ešte veľa zdravia a veľa pekných spoločných zážitkov so svojimi 

najbližšími.                                                                                     p. vych. Ivona  Némethová 



 

   



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 som pripravila kvíz pre deti, kde samostatne 

riešili zadané úlohy z učiva Prírodovedy.(vych.A.Vrábeľová) 

                 

                           Víťazkou sa stala Linda Csanková 

    



 

 

 

Dňa 9. a 10. 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.  Spoločne sme sa 

rozprávali o význame pošty pre človeka ale aj o práci všetkých pracovníkov  pošty. Vyrobili sme si 

malého poštárika ,  prezreli rôzne albumy známok , každý si navrhol svoju vlastnú  "poštovú známku 

", a na záver sme sa zahrali didaktickú hru - Pošta - táto hra sa nám veľmi zapáčila a určite sa ju 

znova zahráme aj inokedy.(vych.I.Némethová) 

  

  



 

Na prvý októbrový piatok pripadá svetový deň úsmevu. Je krásne, keď aj úsmev 
má svoj deň. Bez neho by bol svet šedivý. Ním prejavujeme radosť, nadšenie, 
spokojnosť, dobrú náladu. Je podstatným prvkom neverbálnej komunikácie. Je 
zrozumiteľný pre každého človeka. Tento piatok bol v našej bodkovej triede plný 
úsmevu a radosti zo zhotovenia svojich smajlíkov. Pozrite si naše úsmevy a 
možno potešia aj Vás. :-) 

                     

 

     

(vych.I.Némethová) 



Medzinárodný deň bez fajčenia - Medzinárodný deň bez fajčenia, alebo tiež 

nefajčiarsky deň, je podporovaný Medzinárodnou úniou boja proti rakovine (UICC). 

Tento deň je venovaný prevencii, zvýšeniu informovanosti o cigaretách, o ich 

negatívnom vplyve na ľudský organizmus, o riziku ochorenia na rakovinu pľúc a vzniku 

srdcovo – cievnych chorôb. Hlavným cieľom je presvedčiť ľudí, aby sa vzdali tejto drogy 

a spoločne vyvinuli úsilie boja proti zákerným chorobám vedúcich k predčasnej smrti. 

                  

Aj v našom oddelení (Slniečkovej a Motýlikovej triede)sme sa venovali tejto závažnej 

problematike. Počas prezentácie a rozprávania sa deti dozvedeli nové skutočnosti a 

vplyvy fajčenia na náš organizmus. Deti potvrdili, že v rodinám majú fajčiarov, ktorí 

ochoreli na rakovinu pľúc. S deťmi sme vytvorili spoločný plagát, ktorý informuje 

ostatných o vplyve fajčenia na organizmus človeka. Vystavili sme ho na chodbe, kde si 

ho môžu pozrieť aj rodičia a zamyslieť sa nad fajčením v rodine. 

   



CESTOVINY TROCHA INAK -  25. október patrí Medzinárodnému dňu cestovín. A že 

cestoviny nemajú svoje využitie len v gastronómii nás presvedčili šikovné rúčky detí z 

bodkovej triedy. (I.Némethová)       

 

  



 

15. október je Svetový deň bielej palice. Biela palica predstavuje symbol nevidiacich a 

slabozrakých ľudí. Je pomôckou, ktorá zabezpečuje samostatný a bezpečný pohyb 

nevidiaceho človeka. Pri tejto príležitosti sme oslovili tetu Vierku z knižnice Mateja 

Hrebendu v Rimavskej Sobote, aby prišla medzi nás a deťom priblížila, aký je to deň a 

komu je venovaný. Prostredníctvom rôznych aktivít si deti mohli skúsiť rôzne činnosti, 

ktoré ľudia so zrakovým postihnutím denne musia zvládať. Na základe týchto aktivít, si 

mohli deti vyskúšať, že život týchto ľudí je značne sťažený a činnosti, ktoré my 

vykonávame ľahko, niekedy aj bez problémov, sú pre nich zdĺhavejšie a namáhavejšie.  

                 

                     (vych.I.Némethová) 



Svetový deň umývania rúk 

Každoročne si 15. októbra pripomíname Svetový deň umývania rúk. Pravidelný návyk ich 

dôkladného umývania treba budovať už v ranom detstve. Je to najjednoduchší spôsob, 

ako sa dá predísť šíreniu veľkej časti infekčných chorôb. Deti z bodkovej triedy si 14. a 

15. októbra pripomenuli Svetový deň umývania rúk. Cieľom celej akcie bolo upozorniť na 

základné hygienické návyky, ktoré sú jedným z najefektívnejších spôsobov, ako 

predchádzať šíreniu prenosných chorôb. 

  

  

(vych.I.Némethová) 

 



VESELÉ ZÚBKY 

Aj keď vonku nebol práve najkrajší jesenný deň, v bodkovej triede bol tento deň dňom, ktorý 

priniesol do srdiečok detí potešenie, že môžeme prežiť pekné popoludnie. Tematika detských 

zúbkov a prevencie kazu je stále aktuálna a nekončiaca sa téma, ktorá nemá žiadne obmedzenia. 

Myslím si, že neustálym opakovaním a pripomínaním zmyslu sa čistenie zúbkov doslova „dostáva 

pod kožu“ všetkým zaujatým. Deti sa smelo zapájali do diskusie a prejavili záujem o túto tému, 

ktorá im nie je cudzia. Spoločne sme sa porozprávali o zúbkoch, ich hygiene, starostlivosti, spočítali 

si ich. Zistili, ktoré nám chýbajú, dorastú, a ktoré naopak sa chystajú na cestu von . A nie len to! Už 

vieme, aká kefka je tá najlepšia pre naše zúbky. Vieme si ich správne čistiť. Spoznali sme 

medzizubné, jednozväzkové kefky, dentálne nite, fluoridové gély, škrabku na jazyk a iné. Zistili sme, 

ktoré potraviny našim zúbkom škodia a ktoré prospievajú. Vypracovali sme pracovné listy, kde sme 

si otestovali svoje znalosti z dentálnej hygieny. Zahrali sme si „zúbkové“ pexeso. Pozreli sme si 

krátky film o tom, ako vzniká kaz a ako sa pred ním chrániť. Rozhodli sme sa, že odteraz si budeme 

dávať väčší pozor na svoje zuby a budeme sa o zúbky správne starať, aby sme sa vždy mohli na 

každého usmievať krásnym a hlavne zdravým úsmevom. 

  

správne zaobchádzanie s dentálnou niťou si vyžaduje zručnosť a tréning, jej použitie má v rámci 

zubnej hygieny významné miesto - my si to v triede vyskúšali aspoň takto 

  

http://skd1.blogspot.com/2019/11/vesele-zubky.html


Deň jabĺk (21.10) 

 

Mali sme tematický týždeň jablka. Vyzdobili sme si zdravotnícky kútik našimi 

prácami, spievali sme si piesne Červené jabĺčko vo vrecku mám a Jabĺčko od speváčky 

Kristíny. Rytmizovali sme riekanky a vyčítanky hrou na telo a pomocou ľahko 

ovládateľných hudobných nástrojov Orffovho inštrumentára.  

Zároveň sme sa jednu vyčítanku o jabĺčku aj naučili: 

"Bola jedna babička, predávala jabĺčka. 

Jedno bolo červené, druhé bolo zelené, tretie bolo žlté a to štvrté zhnité vyhodíme 

von." 

  

  

(vych.R.Suňaiová) 

 



Vyrobili sme si strašiačikov a zapózovali sme si pred fotoaparátom. S pani učiteľkou 

sme dopoludnia mali tematický deň k Halloweenu, 

takže sme využili, že sme poobliekaní v pekných kostýmoch.(vych.R.Suňaiová) 

                 

         

                                       



VIANOČNÁ POŠTA 2019 
 

 

Urobiť niekomu radosť niekedy nestojí veľa námahy, chce to len odhodlanie, chuť a 

ochotu. To všetko v sebe našli deti 3.A triedy, ktorí sa rozhodli zapojiť do projektu 

Vianočná pošta 2019. Deťom som porozprávala ako tento projekt funguje v duchu 

myšlienky: „Spravme Vianoce neznámym starkým v domovoch – pošlime im ručne 

napísaný vianočný pozdrav!“ Seniori sú zvyknutí dostávať na Vianoce rukou písané listy 

či pohľadnice. Je to pre nich ozajstný dar – rukou písané prianie, symbol toho, že na 

nich niekto myslí. Deťom sa táto myšlienka zapáčila a preto sme sa aj my stali 

dobrovoľníkmi a napísali na Vianoce pozdrav neznámym starkým. Takto sme sa snažili 

dopriať starkým niečo, bez čoho Vianoce pre nich nemajú ten správny charakter, 

pretože im veľmi chýba vianočná pošta – jeden z ich tradičných symbolov Vianoc, ktorý 

dnes už akosi vyšiel z módy. 

  

  

http://skd1.blogspot.com/2019/12/vianocna-posta-2019.html


Mikulášske tvorenie 

  
Do čižmičky sladkosť dá, 

 deťom radosť spraviť má. 

 

My už čižmičky máme, 

na sladkosť sa tešiť máme? 

 

    

 



 

  

  

 

 

 

 

 

 



Mikulášska diskotéka 
Pre deti sme pripravili  zábavné popoludnie s Mikulášom, ktorý spolu s čertom priniesol 

vo vreci sladkosti pre deti do oddelení,ktoré im pani vychovávateľky rozdali. 

    

  

    



Advent 

Ako vznikol advent a prečo je na Slovensku magický? 

Advent je odvodený z latinského slova „adventus,“ teda príchod. Na čo počas tohto 

obdobia čakáme? 

Veriaci rímskokatolíckej, evanjelickej a ďalších kresťanských cirkvi slávia v nedeľu 

prvú adventnú nedeľu, ktorá je súčasťou štvortýždňového obdobia adventu. 

Magický advent 

Významným symbolom adventu je veniec so štyrmi sviečkami, ktoré sa postupne 

zapaľujú počas štyroch adventných nedieľ. Prvú z ich zapália veriaci počas tejto 

nedele. 

V ľudovej kultúre Slovenska má advent magický charakter začiatku, kedy môžu 

pozitívne či negatívne ovplyvniť budúcnosť nadprirodzené sily (stridžie dni). S tým 

súvisia rôzne ľudové obyčaje a povery, ako veštenie, vinšovanie, zatváranie dvier pri 

rannom zvonení a podobne. 

Adventný kalendár je zvláštny druh kalendára ukazujúci 24 dní spojených s 

kresťanskýmiVianocami a dobou adventu. Kalendár slúži na odpočítavanie dní 

adventu ku štedrému dnu.  

Deti v ŠKD si vyrábali papierovú verziu, v ktorej sa nachádza 24 políčok, ktoré si budú 

postupne maľovať až do VIANOC. 

 

    

https://sk.wikipedia.org/wiki/Kalend%C3%A1r
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vianoce
https://sk.wikipedia.org/wiki/Advent
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tedr%C3%BD_de%C5%88


Guinnessov  rekord v ŠKD zo snehových vločiek 

    

V stredu popoludní sme sa stretli v telocvični našej školy, kde sme spoločne vytvorili zo 

snehových vločiek snehuliaka,  stromček a domček. Deti vystrihovali vločky v 

oddeleniach a následne ich použili pri tvorení. 

Na obrázky sme použili 1145 snehových vločiek. Z vločiek sme vytvorili aj nápis 

GUINNESSOV REKORD  2019 

  

  

 



Slniečková a Motýliková trieda 

Vianočná besiedka 4.A a 4.C triedy 

   

Keď najkrajšie sviatky roka zaklopú nám  na dvere 

spoločne  sa stretávame na vianočnej besiedke. 

Dychtivo vždy  vymýšľame  a skúšame programy 

aby sme Vás  dobrým číslom určite pobavili. 

 

Každý malým kúskom srdca dúfa, že na Vianoce 

aspoň jeden darček milý od Ježiška dostane. 

Náš program bol takým darom,  obohatil ,očaril 

kde tu úsmev, kde tu slzu k našej tvári privábil. 

 

Koniec dobrý, všetko dobré čakajú nás  prázdniny 

prežívajte krásne sviatky v kruhu svojej rodiny 

možno že sa predsa darček pod jedličkou objaví 

by sa tatko , starká,  mamka,  starý otec potešil. 

 

Užime si snehu, ľadu,  lyží, korčúľ  dosýta 

facebook, pokec nech nás  ešte malú chvíľu neláka, 

V novom roku potom pilne zase všetci do školy 

 oddýchnutý,  usmievavý  plný krásnej pohody. 

 

 



    

    

    

Tónmi Tichej noci sa končí naša besiedka. Jej jednotlivé  časti zapadli do nádhernej 

mozaiky, ktorých kúsky sa nám ako kaledoiskop spomienok ešte časom vybavia. 

Spoločne prežité krásne chvíle pod jedličkou nám už nikto nevie vziať,  sme  o ne 

bohatší a dúfam, že aj lepší. 

               

Želám Vám prekrásny čas Vianoc a Silvestra, množstvo darčekov pod stromčekom. 

Nie ich množstvo a cena   sú však podstatné ale láska, ktorou ich Vám Vaši  blízky darujú.  (vych.A.Vrábeľová) 



Zima, zima, zimička… 

Chladné počasie využívame naozaj veľmi tvorivo. 

Striháme, lepíme, kreslíme, maľujeme….a zabávame 

sa. Veď každé ročné obdobie má svoje čaro. 

  

  

    

   



Zimné radovánky na školskom dvore 

   

  

 

   



Zimné tvorenie v triede Safari 

Zima sa už pomaly chýli ku koncu a v triede Safari vytvorili detičky ešte 

niekoľko pekných prác so zimnou tematikou 

  

 

 



Vtáčiky v zime 

Aj v ŠKD vedieme deti k ochrane fauny a flóry. Teraz v zime deti vedia, že vtáčiky sú na 

tom zle a preto sme sa rozhodli ako každý rok urobiť kŕmidlá. Zhotovili sme ich z 

plastových fliaš . Nasypali sme slnečnicové semiačka, ktoré budeme vtáčikom dosýpať. 

Deti mali veľkú radosť a tešili sa, keď kŕmidlá zavesili na stromy na dvore. Porozprávali 

sme sa o ich živote v zime, ktoré vtáčiky tu zimujú a prečo je dôležité ich kŕmiť. Však 

nám to naše spevavce vrátia na jar. A nielen spevom. Ale dovtedy sa o ne budeme 

starať, lebo je január a na teplé dni si musíme ešte počkať. 

   

Aj deti zo Včielkovej a Kvietkovej triedy sa venovali téme, ako sa majú starať o vtáčiky 

cez zimu 

  

  
 



Varíme si čajík 
Januárové počasie je také rôznorodé…chvíľu sneh, dážď, blato, teplo, slnko, 

zima…máme tu všetko. V rámci našej záujmovej činnosti sme si zvolili tému – bylinky a 

čaje. Celý týždeň sa niesol v duchu byliniek a zdravia z prírody. Deti veľmi bavilo 

ovoniavať a skúmať sušené bylinky. Našli sa aj odvážlivci, ktorí ochutnali ako chutia. 

Každé popoludnie sme si vyhradili na varenie a ochutnávku čajov. Každý si priniesol ten 

svoj obľúbený. Ovocný, či bylinkový…aký má kto najradšej. V sychravom počasí 

každému dobre padol teplý čajík s medom a citrónom. Príjemne sme si oddýchli, 

porozprávali, vzájomne ochutnali čajíky a odporučili kamarátom ten svoj...Poďakovať 

sa chceme aj mamičkám, ktoré nám poslali fajný medík a mohli sme vyskúšať 

púpavový, agátový , lipový či med z lúčnych kvetov a tiež za výborné perníky k čajíku. 

Deťom sa akcia tohto týždňa veľmi páčila a v piatok sme sa lúčili s tým že čajíkujeme 

ešte aj budúci týždeň. 

   

   

  



DEŇ BOJA PROTI OBEZITE V ŠKD 

Triatlon - Člnkový beh, Hod loptou do diaľky, Lezenie po rebrinách 

Triatlon je mladý šport, ktorý v poslednom čase zaznamenáva vo svete aj u nás obrovský rozmach. 

Triatlon vychádza z prirodzeného pohybového záujmu nielen mladých ľudí a zodpovedá túžbam po 

ich pohybe. Tento šport svojou atraktivitou láka všetky vekové kategórie.  Triatlon tvoria tri 

disciplíny, ktoré umožňujú celoročnú zdravú pohybovú aktivitu. 

Všetky oddelenia sa zapojili do TRIATLONU. Aktivity podľa ročníkov boli uskutočnené 

v telocvični spolu s vychovávateľkami. Deti absolvovali všetky stanovištia, ktoré sme 

pre deti pripravili. Na záver si deti zahrali hry :prehadzovanú, vybíjanú .... 

  

   



Naše prvé vysvedčenie 
"My Kvietky a Včeličky máme samé jedničky" 

 

SRDEČNE GRATLUJEME! 

 



 

 

 



 

 

 

 


