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ŠKOLA  VOLÁ! 
Prázdniny ubehli ako voda a my sa opäť stretávame. Kde? Predsa 

v našom druhom domove – teda v škole. Presnejšie povedané 

v triedach ŠKD. 

Deti, dúfam, že ste cez prázdniny nezabudli  matematiku. Tak si 

ľahko vypočítate, že škola je naozaj váš druhý domov. Počítajte: 

každý deň sme v škole asi 9 až 10 hodín (niektoré deti už od 6.30 

potom od 7:30 do11:20 až do 13:15 na vyučovaní, ďalej v 

školskom klube do15:30 až 16:30, niektorí aj do 17:30). V posteli 

sme asi 10 hodín, to je spolu 19 až 20 hodín. Ak počítate, že 1 

hodinu ste vonku, 1 hodinu na krúžku, 1 hodinu sa učíte, tak 

neviem, či tá škola nie je aj Vašim prvým domovom. 

Preto je veľmi dôležité, aby ste sa v nej cítili dobre, aby vás 

nenapĺňala strachom, nebrala vám spánok. Veď aj prečo? Máte tu 

svojich priateľov, s ktorými si máte čo povedať, spoločné hry, tajné 

znamenia, zážitky, na ktorých sa vieme spoločne zasmiať. 

Mnohí z vás sa do školy tešia práve preto, že im už chýbajú 

kamaráti. Ste plní zážitkov, ktoré potrebujete niekomu 

vyrozprávať. Možno ste sa naučili nové hry, tance, či ste objavili 

niečo prekvapujúce... 

Takže, hor sa do tej svojej triedy, ku svojim priateľom. A 

nezabudnite: preneste do triedy vaše zážitky, vyzdobte si triedu 

smiechom, okrášlite ju úsmevom, naplňte porozumením, rozsvieťte 

šťastím, vymaľujte hrdosťou na seba. Lebo nezabúdajte, krása 

triedy je ukrytá vo vás. Akí budete vy, taká bude i vaša trieda a 

vaša škola. 

                            Verím, že práve tá vaša trieda bude tá naj. 

 



RADY PRE RODIČOV PRVÁKOV 

PRVÝ DEŇ V ŠKOLE 

1. Nemali by ste za žiadnych okolností dieťa v prvý deň školy stresovať, príliš ho 

náhliť, kričať na neho, prenášať vlastnú nervozitu na dieťa alebo napríklad ho nútiť 

zjesť celé raňajky, ak na ne nemá chuť. 

2. Mali by ste si uvedomiť, že dieťa je vo veľkom strese už z faktu, že ide do 

neznámeho prostredia a nevie, čo ho tam čaká, preto by ste mu mali byť oporou, 

niekým, o koho sa v tejto ťažkej chvíli môže oprieť. 

3. Oblečenie by ste mali vybrať pre dieťa spolu, aby sa cítilo pohodlne. Najlepšie je 

urobiť to deň vopred, predídete tak zbytočnému rannému stresu. 

4. Ak plánujete dieťaťu obliecť šaty alebo obuv, ktorú na sebe dlhšie nemalo, je 

lepšie skúsiť mu toto oblečenie i s väčším predstihom, môže sa totiž stať, že dieťa z 

daného odevu vyrástlo a bude potrebné kúpiť nové. 

5. Rodič by mal byť v prvý deň v škole benevolentnejší a dovoliť dieťaťu obliecť a 

učesať sa slávnostne, jedná sa o významnú chvíľu, dieťa sa na tento deň teší a 

pripravuje veľmi dlhý čas. 

6. Nemali by ste zabudnúť na kyticu pre novú pani učiteľku, ktorú môžete ísť vybrať 

spolu so svojím dieťaťom: umožníte mu tak darovať pani učiteľke niečo, čo sa mu 

páči a dopraje mu pocit dôležitosti. 

7. Vhodné je dieťaťu vopred (aspoň deň) oznámiť, ako si daný deň predstavujete, 

priblížiť mu celý plán, ako ráno vstanete, čo si oblečiete, čo sa bude raňajkovať, 

aby dieťa získalo predstavu, čo ho čaká a vedelo sa na to lepšie pripraviť. 

8. Nemali by ste zabudnúť, že prvý deň v škole patrí medzi tie udalosti, ktoré si 

zaslúžia zaznamenať fotoaparátom alebo kamerou kvôli spomienkam. 

Držíme palce!  

 

 



 

RODIČOM PRVÁČIKOV 

Tento text je venovaný rodičom, ktorí povedú svoje deti prvýkrát 

cez školskú bránu . 

Vašu ratolesť čaká prvý deň v škole. Aký bude? Ostanú mu naň nezabudnuteľné 

spomienky, alebo sa domov vráti s plačom? Aj vy môžete urobiť niečo pre to, aby 

vaše dieťa zvládlo svoj prvý veľký deň čo najlepšie. Tu je pre vás zopár rád. 

Aký režim by mal vládnuť v domácnostiach, v ktorých majú prváka? 

Ak si dieťa ide prvýkrát sadnúť do školskej lavice, je motivované na učenie, pretože 

sa teší na pani učiteľku aj na nových kamarátov. Problém je len v tom, že absolútne 

netuší, čo škola skutočne je – sedenie nad učením, domáce povinnosti, ktoré si musí 

splniť a nedajú sa odložiť. Pamätám sa na jednu prváčku, ktorá po dvoch týždňoch 

tvrdila, že už nebude chodiť do školy, lebo už toho vie dosť. Nemala som to srdce jej 

povedať, že ju v školských laviciach čakajú celé roky. Rovnako ťažké to majú deti, 

ktoré menia školu, nastupujú do nových tried. → Rodičia aj učitelia by si mali 

uvedomiť, že adaptačný proces prebieha 6 týždňov až 3 mesiace. Prvákom by 

rodičia mali vopred hravou formou vysvetliť, ako to v škole vyzerá, aké povinnosti 

im pribudnú a čo sa v ich živote zmení. Najlepšie je zahrať sa doma na školu. 

Aký postoj by mali zaujať rodičia k školským úspechom a neúspechom, aby deti 

zbytočne nestresovali? 

Rodičia by mali v prvom rade prispôsobiť svoje požiadavky dieťaťu, aby ich bolo 

schopné zvládnuť a naplniť ich očakávania, netreba mať naň prehnané nároky. 

Mali by spolu plánovať jeho aj rodinné aktivity, pripravovať sa na vyučovanie 

spolu a predchádzať tak výučbovým ťažkostiam. Treba, aby rodičia deťom 

pomáhali zbaviť sa negatívnych myšlienok, že niečo nedokážu, aby podporovali ich 

sebadôveru, naučili ich odpočívať a relaxovať. Najlepším pomocníkom v boji proti 

stresu sú pohyb, šport, postoj, pri ktorom budeme brať udalosti s nadhľadom, 

odľahčením a humorom. Dajte svojmu dieťaťu najavo, že sa na vás môže s 

čímkoľvek obrátiť. Niekedy pomôže už len vedomie, že nám má kto poradiť a 

pomôcť, keď to budeme potrebovať. 

 

 



  

 

Rodič – učiteľ, vychovávateľka 

Ak spolupracuje rodič s učiteľkou, vychovávateľkou,  potom to má pozitívny vplyv 

na žiaka, klímu na vyučovaní, ako aj na vyučovacích  výsledkoch žiaka . 

Poznáte svoje dieťa najlepšie? 

Verte však, že vo väčšine prípadov  sa deti správajú inak v škole, v kolektíve detí, v 

kontexte výučby ako v ich domácom prostredí. 

A niekedy  môžete byť  veľmi prekvapení, nakoľko je ich správanie odlišné  od 

správania  z domova. 

Ak však budete včas hovoriť s učiteľkou, vychovávateľkou a pomôžete im pochopiť 

vaše dieťa, tak vám oni  môžu nastaviť dobrú spoluprácu počas celého roka. 

Ak riešite rodinné problémy, ktoré by mohli ovplyvniť vaše dieťa, ako je rozvod, 

smrť rodinného príslušníka, či zmena kolektívu alebo presťahovanie, prosím 

informujte učiteľku a vychovávateľku. 

Aké informácie môže rodič  poskytnúť ? 

Aké sú silné a slabé stránky dieťaťa, váš názor na jeho priateľov, má rád šport, ale 

nerád kreslí, ťažko si pamätá básničky, ťažko zvláda kritiku, potrebuje neustále 

ubezpečovať, že robí dobre a len veľmi málo sa vie sústrediť a podobne .... 

 



SEPTEMBER 

Pranostika na september: Sv. Michal (29.sep.) 

 Ak noc chladná je pred Michalom, tuhá zima príde cvalom. 

 Ak sú na Michala lastovičky tuná ešte, tak sa tuhej zimy, ľudia, viac netešte. 

 

Prečo sa teším na jeseň? 

Anketa 

 
Mne sa páči na jeseni to, že padajú farebné listy a mám rada pečené gaštany. Ešte 

sa mi páči, ako si deti púšťajú šarkany. Na jeseni je super aj oberačka ovocia. Mám 

jeseň rada. (Miška) 

 

Jeseň mám preto rád, že si púšťame s rodičmi šarkany, chodíme do prírody na 

prechádzky. Zbierame úrodu zo záhradky. S bratom si robíme z lístia kopy, do 

ktorých skáčeme. (Samko) 

 

 



Prijímanie prváčikov do cechu žiackeho 

30. september  bol pre našich prváčikov dlho očakávaným dňom. V tento deň 

ich pani riaditeľka pasovala za prváčikov našej školy. Podujatie sa uskutočnilo 

v telocvični školy za účasti rodičov. 

  

Celým programom sprevádzala deti Pipi Dlhá Pančucha /p. vychovávateľka 

M. Mičková/, ktorá privítala deti, rodičov, p. riaditeľku A. Antalovú, p. 

zástupkyne 1. a 2. stupňa, J. Szunyaiovú, J. Šulekovú, triedne učiteľky A. 

Hriňovú, A. Oravcovú, R. Sivokovú a p. vychovávateľky H. Pindiakovú, J. 

Hegedűšovú a Z. Négyesiovú. 

Program spestrili deti našej školy svojimi tanečnými vystúpeniami. 

 

A takto pasovala pani riaditeľka prváčikov za žiakov našej školy. Triedne pani 

učiteľky a pani zástupkyňa pre 1. stupeň  im zároveň odovzdali prijímacie 

listiny, záložky do knihy a písacie potreby. 
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Na záver si deti spoločne zatancovali s Pipi Dlhou Pančuchou. 
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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.  

Deti v rámci spolupráce medzi oddeleniami Maťka a Kubka, Smajlíkovej a 

teraz už aj Pirátskej triedy, deti spolu s p.vychov. Suňaiovou a Némethovou.  

Vybrali sa na " PUTOVANIE PO MLIEČNEJ DRÁHE ", t.j. plnili aktivity, 

ktorými sa dostali úspešne na "koniec cesty". (kvíz) 

3. ročníky 

 

1. miesto v kvíze 

 

http://4.bp.blogspot.com/-hl4BbvMZvuo/VgwxAqdEmkI/AAAAAAAAwjA/TpHc9uxztFM/s1600/tuxpi.com.1443636068.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-hl4BbvMZvuo/VgwxAqdEmkI/AAAAAAAAwjA/TpHc9uxztFM/s1600/tuxpi.com.1443636068.jpg


 

4. ročníky 

  

 

 



 

1. ročníky 

Aj prváčikovia si pripomenuli Deň mlieka so svojimi pani vychovávateľkami, 

ktoré im pripravili krátku prezentáciu o kravičke Evičke. Dozvedeli sa o živote 

kravičiek, o výrobe mlieka a mliečnych výrobkov a o význame mlieka pre náš 

život. Po prezentácii nasledovala ochutnávka mlieka. 

  

Po prezentácii nasledoval vedomostný kvíz, v ktorom si deti overili svoje vedomosti o mlieku.  

Na záver nasledovalo vyhodnotenie: 

 1.miesto - Mačiatková trieda Pí aPá 

 2.miesto - trieda Mimoni 

 3. miesto - trieda Máša a medveď 

http://3.bp.blogspot.com/-8jfm4ByPTzg/VhAZjsTdx3I/AAAAAAAAw04/zpszYtkQWz0/s1600/VipTalisman1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-ZlLcgSk0RFc/VhAbKVdmZxI/AAAAAAAAw1E/_FsMGL3cFhg/s1600/VipTalisman2.jpg


OKTÓBER 

Pranostika na október: Sv.Terézia(15. október) 

Po sv. Terezke mráz po strechách lezie. 

„Každý , kto je malý chlapec, bude raz aj dedko, dedka všetci v úcte majú, dedko 

vie vždy všetko. Každé dievča bude raz aj milá, stará babka. Pre nás je od babky 

pusa, ako cukor sladká...“ 

Tak, ako po lete prichádza jeseň, tak aj v živote každého človeka mladosť pominie 

a vystrieda ju staroba. Prichádza nenápadne, pomaly a nedá sa jej vyhnúť. Práve 

október je mesiac, v ktorom si uvedomujeme, aké vzácne „poklady“ žijú v našej 

rodine. Sú to naši starí rodičia.  

 

 



 

 

 



 

Medzinárodný deň učiteľov 

 

Medzinárodný deň učiteľov(UNESCO) - 5. október 

Na Slovensku sa Deň učiteľov slávi ako spomienka na narodenie Jana Amosa 

Komenského, ale vo svete si pedagogickí pracovníci svoj deň  

pripomínajú 5. októbra. Medzinárodný deň učiteľov (World Teachers' Day) bol 

vyhlásený organizáciou UNESCO v roku 1994 ako pripomienka Charty učiteľov 

– Odporúčania o postavení učiteľov , ktorá bola v tento deň v roku 1966 

podpísaná. Jedná sa o oslavu učiteľov. 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-GjOTpE66_-U/Vj4jA8OXpGI/AAAAAAAAyoA/d1zhvOzUxE4/s1600/12204154_1150323668328986_413986668_o.jpg
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Svetový deň úsmevu  

Svetový deň úsmevu sa oslavuje od roku 1999. Iniciátorom bol Harvey 

Richard Ball, ktorý v roku 1963 vytvoril „smajlíka“, symbol šťastia a dobrej 

vôle. Tento deň je určený na dobré skutky, dobrú náladu a na pochopenie sily 

úsmevu, ktorý robí naše dni krajšími. 

 

Na prvý októbrový piatok pripadá Svetový deň úsmevu. 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. 

Úsmev je veľmi chytľavý. Nemusíme zaň nikomu nič platiť. Je najlepším lekárom duše i tela. Pomáha nám 

zbaviť sa nadbytočného stresu, či prekonať únavu a vyčerpanie. Blahodarne pôsobí na celý náš organizmus. 

Najkrajší je však vtedy, keď je úprimný a vychádza priamo zo srdca. 

My deti z ŠKD si želáme, aby tento sviatok trval celý rok. Svet by bol krajší a veselší, keby sa všetci usmievali. 

Deti v jednotlivých oddeleniach si pripravili aktivity, ktoré sme ukončili úsmevom.  

  

 

 

 



 

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC 

-vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva 

(IASL) a pripomína sa od roku 1999. Deň je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu 

pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej 

knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry. 

 

 a tu je literárna tvorba detí: 



 

O škole 

Škola nás na jeseň volá, 

učenie nás čaká znova. Matika, čítanie, 

abeceda zvonenie nás budí z rána. Chlapci  

usilovní sú, dievčatá tiež, zahanbiť sa nedajú. 

Tabuľa je zotretá a trieda pripravená. 

(Sára  H. a Maťo K.-3.C)                                 Matika 

 Ráno sa teším do školy, 

 no keď ma nič nebolí. 

 Príklady z matiky už čakajú, 

 všetky deti na hodine makajú. 

 Každý z nás chce jednotku, 

 niekto však schytá aj pätorku. 

 Plus a mínus do sto vieme, 

 už len jednotky mať z toho smieme. 

 (Barbora V. a Lea H.-3.C) 

Náš Ivko 

Ivko, Ivko, to je žiačik náš, 

už nič o ňom neprekvapí nás. 

Najnižší je z triedy, nebojí sa kriedy. 

Kopká si on nožičkami, málo robí ručičkami. 

Číta, píše, počíta, rata –tata –rata -ta. 

(Maťa, Sára, Peťa Š.-3.C) 

 

 



 

O škole  

Škola, škola, školička, 

poznáme ťa od malička. 

Abecedu radi máme, 

jednotky vždy z nej máme. 

Riaditeľka naša milá, 

vždy nám do rozhlasu hovorila, 

aby sme sa učili a pekne písali. 

(Sofia O. a Oliver Š.-3.C)  

 Pirátska trieda 

 Pani učiteľka nová je, 

 ku všetkým deťom dobrá je. 

 Trieda naša pekná je, 

 všetkých žiakov ukryje. 

 Dobrá bola veľmi hneď, 

 abecedu nás naučila ihneď. 

 Piráti sa neboja, 

 skočia  hneď do mora. 

 (Tamarka,Sofia,Chiara,Vanesska-3.B) 

 

 



 

O Nathanovi 

Nathanko náš zábudlivý je, 

všetko si tu zabudne. 

Známky on dobré má, 

na Harryho Pottera sa podobá. 

Občas v žiackej dvojka svieti, 

má on rád všetky deti. 

Plavec je on dobrý, 

od vody je mokrý. 

Úsmev má na tvári, 

dinosaurov  vždy chváli. 

(Kevin,Aďo,Nicolas-3.C) Náš Lukáš 

 Lukáš, Lukáš, náš polepetko, 

 pokazí skoro všetko. 

 Má v hlave samé vtipy, 

 niekedy však robí chyby. 

 Taekwondo on má rád, 

 možno nás naučí nejaký chmat. 

 Náš Luky smejo je, 

 každý sa na ňom zasmeje. 

 (Alex,Luky-3.B) 

 



 

Medzinárodný deň školských knižníc si pripomenuli aj 

Smajlíkovci v triede Mimoni 

Deti zo Smajlíkovej triedy so svojou pani vychovávateľkou I. Némethovou 

navštívili deti v triede Mimoni, aby im pri príležitosti Medzinárodného dňa 

školských knižníc prečítali rozprávku. Pani vychovávateľka pre prváčikov vybrala 

rozprávku Medvedí bratia a mohlo sa začať čítať. Po prečítaní rozprávky 

zahrali deti zo Smajlíkovej triedy krátke divadielko, podľa známej rozprávky : 

Ťahal dedko repku. 

 

Po divadielku rozdala prváčikom pani vychovávateľka zo Smajlíkovej triedy 

omaľovánky, ktoré si deti pekne vyfarbili. 
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MEDZINÁRODNÝ DEŇ STROMOV 

 

 



 

V Krtovej triede si Deň stromov pripomenulo viacerými aktivitami.  

Jednou z nich bola aj prezentácia z matematiky: Počítame jabĺčka   

a  

slovenského jazyka: Zbierame vybrané slová do košíka. 

  

Po zábavnej polhodinke, si deti svoje vedomosti overili v kvíze: 

,,Čo vieš o stromoch“, kde si zopakovali prebraté učivo z tretieho ročníka 

o stromoch. 

 

 



 

20. októbra si pripomenuli Deň stromov aj prváci krátkou prezentáciou  o lese. 

Po prezentácii nasledoval rozhovor o stromoch a ich význame pre človeka. 

 

A takto  si zahrali pohybovú hru: Strom, stromček, stromíček. 

 

Tvorili aj stromčeky z farebného papiera. 
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NOVEMBER 

 
Pranostiky na november: 

  

Keď na Martina list zo stromu neopadol, môžeme čakať tuhú zimu. 

Dážď martinský znamená mráz a suchotu. 

Svieti na Martina slnce jasné, to tuhú zimu znamená. 

Na Martina medveď líha. 
 

Deti v Krtkovej triede si pripomenuli  ako vznikali pranostiky 

a legendy. Príležitosťou nám bol práve dátum  11. 11., kedy slávi svoje meniny 

Martin. Deti si vypočuli pripravené informácie o sv. Martinovi a 

zvykoch spojených s týmto dátumom. 

Štvrtáci  tvorili obrázok  Martina  na bielom koni. Takto si zas  deti trocha       

netradične  rozšírili svoje poznatky  v oblasti  ľudových tradícií. 

Na záver sme si triedu vyzdobili detskými prácami. 

 



 

 



Exkurzia  štvrtákov do Košíc 
Vždy večer, keď si ľahneme do postele, zadívame sa cez malú škáročku v závese na 

krásny Mesiac a hviezdy. Svietia na oblohe ako malé fosforujúce bodky. Ale aké sú 

v skutočnosti? Celý vesmír je veľmi záhadný, láka ma pozrieť si ho z blízka a 

dotknúť sa ho. Často si predstavujeme, že Mesiac je pastier, ktorý pasie svoje 

ovečky – hviezdičky. Alebo že je to mamka, ktorá je so svojimi detičkami na 

nočnej prechádzke. No zaujímajú nás aj planéty, Mliečna cesta a iné galaxie, 

kométy a prirodzené a umelé družice Zeme – satelity. O tom všetkom sa 

dozvedáme z kníh, časopisov a z návštev hvezdárni, planetárií a observatórií. Sú to 

špeciálne budovy a miestnosti, kde pracujú vedci –astronómovia. Do vesmíru sa na 

vesmírnu cestu vypravujú astronauti, kozmonauti v kozmických raketách.  

 
 

Okolo Slnka je mnoho vesmírnych telies. Tie najväčšie sú planéty a je ich deväť. Najbližšie k 

Slnku je planéta Merkúr a za ňou Venuša, Zem, Mars, Jupiter, Saturn, Urán, Neptún a posledná 

je najmenšia, najchladnejšia – Pluto.  

 



 

 

 

 



 

 

 



 

Práce detí v 3.C a 3.B – vychovávateľka R.Suňaiová 

 

 



 

Guinnessový rekord v triede Smajlíkovej a Pirátskej 

Guinnessové rekordy 

Pri príležitosti svetového dňa guinnessových rekordov, ktorý je oficiálne uznávaný dňa 27.11. si 
p.vych.I.Némethová  pre deti z ŠKD pripravila tvorivé dielne, kde vyrábali čiapočky z vlny na 
toaletnej rolke. Za týždeň  vyrobili vyše 130 čiapok a nehovoriac o tom, že deti si túto aktivitu 
preniesli aj domov a vyrábajú si čiapočky na svoj vianočný stromček.  

 

 

 



TANEČNÝ MARATÓN V ŠKD 

 

 

Každé oddelenie získalo certifikát 

  

 



 

DECEMBER 

Pranostiky na december: 

Aká zima v decembri, také teplo v júni. 

Čo v decembri nespravíš, v januári nedohoníš. 

Aké veľké sú cencúle v decembri, také dlhé budú rúrky z kukurice. 

Keď v decembri mrzne a sneží, úrodný rok nato beží. 
Tak a je to tu, konečne prišiel mesiac, na ktorý sa deti tešia celučký rok – mesiac 

splnených prianí. Veď koho z nás by nepotešila mäkučká perinka prikrývajúca 

stromy, strechy domov, ale hlavne kopce? Kto z nás by odolal divému tancu 

snehových vločiek a strhujúcej hudbe pani Meluzíny? A čo tak vyskúšať, či dedko 

Mrázik má naozaj takú čarovnú silu, ktorá  žblnkajúci potôčik prečaruje na 

najkrajšie ligotavé zrkadlo? Nuž teda neváhajme, vytiahnime z pôjdov a pivníc 

našich nerozlučných kamarátov - sane, korčule, lyže, ktorí nedočkavo vyčkávajú na 

tento čas, aby sme nezmeškali ani jeden deň. Bohužiaľ snehu sme sa nedočkali. 

Pani Perinbaba nezasnežila ani na Vianoce. Dúfali sme, že aspoň trošku snehu 

nasneží, ale nestalo sa tak a naše sane, lyže ostali stáť v kúte. Akurát sme mohli 

použiť korčule a ísť sa korčuľovať na Zimný štadión. 

Zdá sa vám, že som ešte na nejakú radosť zabudla? Máte pravdu, k decembru patrí 

adventný kalendár i vôňa ihličia, medovníčkov, pečených kaprov, vianočnej 

kapustnice a čo ja viem čoho ešte. Ale i tajomné večery plné rozprávok, starých 

povestí a zaklínadiel, o ktorých sa dozvedáme z rozprávania starých a prastarých 

mám.Ešte vždy vám niečo chýba? Žeby som na to najhlavnejšie neprišla? 

Samozrejme, všetci sa tešíme na chvíle, keď sa na nás usmejú darčeky v nevídanom 

množstve, v najrôznejších obaloch a tvaroch. Ale to nie je to najhlavnejšie. 

Najhlavnejšie sú chvíle, ktoré vieme darovať jeden druhému čas, ktorý prežijeme 

spolu, lebo tým nás nemôže obdarovať nik, len my navzájom. 

 



 

ADVENT 

Aj v našich oddeleniach ŠKD si deti vyrábali Adventné kalendáre. Niektoré 

oddelenia si vyrobili spoločný do triedy, alebo každé dieťa si vyrobilo svoj vlastný, 

ktorý si odnieslo domov a okienka si otváralo, alebo maľovalo počas celého 

adventného obdobia. 

 

 



                                                                                   

Deti dostali od Ježiška aj odpoveď a malý darček. 

  

 



 

Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša 

Deti z Krtkovej triedy si pripravili pri príležitosti Mikuláša čítanie pre svojich 

mladších spolužiakov z prvých tried a triedy Maťka a Kubka. Každý deň chodili 

čítať deťom príbeh o Mikulášovi a jeho priateľoch. 

  

Úlohou prvákov bolo prečítanú rozprávku nakresliť. Práce detí sme vystavili na chodbe I. stupňa. 

 

Tretiaci odpovedali na otázky, ktoré súviseli s rozprávkou. 
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Tretiaci čítajú druhákom 

 

 

 



VITAJ, MIKULÁŠ! 

 

Magický deň predovšetkým pre tých najmenších je 6. december.  

Deň, ktorý nesie v kalendári meno Mikuláš má čarovnú moc,  

ktorou dokáže rozžiariť oči i dušu azda všetkých detí. 

V piatok medzi všetky deti v ŠKD zavítal Mikuláš s čertom. 

Deti si pripravili pre Mikuláša básničky a pesničky,ktorý ich obdaroval 

sladkosťami. Samozrejme čert nedal deťom oddychovať, trošku ich poponaháňal 

a zažartoval. 

  

Deti čakal krásny deň plný súťaží a tanca.  
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Literárna tvorba detí z 2.B 

Mikuláš 

Mikuláško dobrý pánko, 

Nechodí on každé ránko. 

Príde len raz v každom roku, 

Anjelikov má po boku. 

Prinesie pre detičky, 

mikulášske balíčky. 

     (Terezka H.) 

 Mikuláš, Mikuláš, 

 sladkosti rozdávaš. 

 V maličkých vrecúškach, 

 plno ich máš. 

 Radujú sa detičky, 

 že rozdávaš im cukríčky. 

 (Saška H.) 

 

 



 

 

Mikuláš 

Mikuláš ty starý dedko, 

Donesieš vždy deťom všetko. 

Cukríky, čokolády a žuvačky, 

Sladkostí máme plné vačky. 

Čižmičky máme už dlho čisté, 

Že nám sladkosti dáš je isté. 

Anjel s čertom koledu spievajú, 

Snehové vločky nám na nos padajú. 

Škriatok nám darček pripraví a  

Zimná víla nám ho zabalí. 

(Miriam Nôtová) 

       Mikulášske práce detí 4.A a 4.D    

 



 

Vianočná literárna tvorba detí z triedy Maťka Kubka a Pirátskej triedy 

 

 

 



 

 

 

 



  

 



 

 

 



Vianočné popoludnie 

 

 

 



 

Vianočná burza 

Dňa 21. 12. 2015 bolo v našej škole rušno. Škola sa zmenila na jedno veľké 

trhovisko. Všetci žiaci sa zapojili do vianočnej burzy, kde si mohli za symbolickú 

sumu kúpiť rôzne drobnosti pre radosť. Vlastnoručne vyrobili výrobky v ŠKD, 

ktoré sa predávali s výrobkami, ktoré deti spolu s p. učiteľkami vyrobili na 

hodinách, krúžkoch alebo spolu s rodičmi doma. 

 

 

práce detí a vychovávateliek na burzu (medovníčky, stromčeky, snehuliaci, svietniky, venčeky.....) 



 

Všetkým  rodičom našich detičiek, 

a samozrejme všetkým deťom ŠKD, 

želáme VESELÉ VIANOČNÉ SVIATKY A ÚSPEŠNÝ NOVÝ ROK 2016 

 

 

 



Január 

Pranostiky na január: 

 

 

Aký január, taký jún. 
 V januári veľa dažďa, ale snehu málo, záhradám i poliam vždycky škodievalo. 

 Na počiatku roku keď sú mokré časy, od hnevu si vinár bude šklbať vlasy. 
 Keď január vodu pustí , v ľad ju zas marec zhustí. 

 Dážď, keď nesie január, neteší sa hospodár. 
 Januárové dažde, siatinám nešťastie. 

 Keď január nie je pod snehom, beda poliam, lúkam a vrchom. 
 Keď nie je zima v januári, bude v apríli a v máji. 

 Keď je v januári teplo, siaha bieda až na dno. 
 Keď rastie tráva v januári, zle rastie v lete. 

 Čo január zazelená, to máj spáli. 
 Biely január, zelený máj, plné stodoly a stajne, dobre je na gazdovskom dvore. 

 Keď je január studený a mrazivý, poľu a ľuďom je priaznivý. 
 V januári mráz - teší nás, v januári voda - to je večná škoda. 

 V januári sneh a blato, vo februári mnoho mrazov zato. 
 Keď duje v januári severák, žito bude dobre sypať. 
 Keď je v januári mnoho snehu, býva marec suchý. 
 Mnoho snehu v januári, málo vody v apríli a máji. 

 Keď je január biely, november je zelený. 
 Január dobrý je, keď chotár biely je. 

 Jasné januárové pondelky, pekné veľkonočné sviatky. 
 Ak je januára jasno, bude veľa ovocia. 
 Čo január zmeškal , február doháňa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOVÝ ROK 2016 
Ani sme sa nenazdali a je tu nový rok 2016. Prišiel celkom inak, ako sa to hovorí v básničkách 

– vôbec nie potichučky, ale práve naopak – s obrovským rachotom, treskotom, hvízdaním, ale 

i v záplave svetlíc a ohňostrojov. 

Niektorí sme ho nedočkavo vyčkávali na námestiach, iní mu pomáhali hádzaním vlastných 

petárd, vystreľovaním rakiet. Prišiel nový rok a všetci netrpezlivo čakáme, čo nové nám 

prinesie. 

Aj naši predkovia boli zvedaví na budúcnosť, a tak si vypomáhali, ako vedeli. Využívali na to 

rôzne čary, mágiu, ale i pranostiky. 

Čo sú pranostiky? Obyčajné predpovede počasia. Ľudia si do kalendára zapisovali zvláštne javy 

v počasí. Niektoré sa mohli opakovať aj niekoľko rokov. Takýto jav si spojili s menom svätca, 

ktorý mal vtedy meniny, aby si ho ľahšie zapamätali. Svoje zistenie odovzdávali v rodine 

z pokolenia na pokolenie. 

Slovenské tradície sú bohaté na stovky pranostík. Niektoré vznikli aj pred niekoľko sto rokmi. 

Pretože sa odvtedy zmenil kalendár, zmenili sa aj mená v ňom, tak mnohé z nich už neplatia. 

Ale niektoré platia i dnes, napríklad: Medardova kvapka, 40 dní kvapká alebo Pankrác, Servác, 

Bonifác - 3 ľadoví muži. Aj keď dnes meteorológovia počasie predpovedajú na základe 

zložitých výpočtov, fotografií a správ, ktoré na Zem posielajú rôzne satelity, aj ich predpovede 

sa občas nesplnia. Tak prečo by sme sa mali hnevať na to, že nám nevyjdú pranostiky? 

Našťastie pranostiky prežívajú aj v našich ľudových rozprávkach, a tak sa zachovajú aj 

budúcim generáciám (a občas nám ich vysvetľujú aj naši meteorológovia). 

V novom roku vám prajem, aby ste boli zdraví, múdri a najmä spokojní aj vtedy, ak sa niektoré 

z pozorovaní našich prapraprapredkov nesplní. 

Rok 2016 podľa  čínskeho kalendára je rokom  Ohnivej Opice. Na spestrenie našej triedy sme 

si vymaľovali aj my obrázok  s rokom 2016. 

 



 

V mesiaci január sme pripravili pre deti   

v oddeleniach zábavnou formou 

INKOGNITO V ŠKD 

 

   
   

 



 

 

 

 



Aktivity v Lienkovej triede 

 

 

 



Polročné vysvedčenie 
Aj na našej škole v piatok  28. 01. 2016 odovzdávali triedne učiteľky 

žiakom výpisy z polročných vysvedčení na poslednej vyučovacej 

hodine. Školákov následne čakajú jednodňové polročné prázdniny, 

ktoré budú v pondelok 1.februára 2016. Už onedlho sa však žiaci 

budú môcť tešiť na týždňové jarné prázdniny, ktorých termín je 

individuálny podľa krajov. Banskobystrický, Žilinský a 

Trenčiansky kraj – 29. február (pondelok) až 4. marec 2016 

(piatok). Školské vyučovanie sa začne 7. marca 2016 (pondelok). 

 

 



 

Polročná odmena - VYSVEDČENIE 

                                                

     Naša polročná snaživosť a každodenná príprava do školy, nám priniesla vytúženú odmenu 

vo forme vysvedčenia. Pani učiteľka nám zablahoželala a popriala nám veľa síl do učenia v 

ďalšom polroku. Dostali sme pekné záložky do knižky a reflexných smajlíkov na tašku, ktorí nás 

budú chrániť na cestách. Pani učiteľku sme zase potešili krásnymi kvietkami, ktoré jej zdobia 

stôl a sladkými odmenami za jej trpezlivosť a láskavosť.  

 žiaci 3. B 

Deň vysvedčenia v triede Trpaslíkovej 

Dnes nastal deň vydania vysvedčenia. Je to pre nás žiakov odmena za našu prácu v škole. Aké 

bolo? No výborné, pretože sme usilovne pracovali . A budeme sa snažiť aj v druhom polroku. 

Tešíme sa na deň voľna a potom budeme opäť zarezávať, aby boli spokojní rodičia aj naša pani 

učiteľka. 
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