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FAŠIANGY 
Polročné vysvedčenie sme prežili, a tak sa už môžeme 

tešiť na príjemné veci, ktoré sa každý rok opakujú. 

Neviete, o čom hovorím? Len trošku popremýšľajte! 

Každý rok sa predsa v každej škole koná 

KARNEVAL. Nemám pravdu? Aj v našej škole sa 

stal karneval tradíciou.  

V tomto roku sa konal  v piatok 5. februára v 

školskej telocvični.  

Sprievod masiek sa začal o 14:00 hodine. Telocvičňa 

sa zmenila na plesovú sálu, ktorú vyzdobili deti pod 

vedením p. vych. M. Mičkovej. Bez masiek by však 

nebol karneval karnevalom. Naše deti sa zmenili na 

princezné, zvieratá, filmových hrdinov, rozprávkové 

bytosti, rastliny, ale aj veci dennej potreby. Do tanca 

hral DJ Robo a o sprievodné slovo sa postaral ŠAŠO, 

ktorý deti privítal a zároveň im zadával jednotlivé 

súťažné disciplíny, ktoré nasledovne plnili. 

Odmenené boli sladkosťami. Tety kuchárky pre deti 



napiekli šišky a pripravili čaj na osvieženie. Po 

krátkej prestávke sme pokračovali v zábave, kde 

spolu so Šašom deti spievali a tancovali. 

Ďakujeme všetkým rodičom za prípravu krásnych 

karnevalových masiek .Už teraz sa tešíme na ďalší 

karneval. 

 

 

 



Svätý Valentín v ŠKD 

Vraví sa, že láska kvitne v každom veku. S láskou v akejkoľvek 

podobe sa stretávame doma, na verejnosti, ba i v škole. Každý 

rok, 14. februára má sviatok svätý Valentín. Tento sviatok sa 

slávi už niekoľko desaťročí v rôznych kútoch sveta. 

Sv. Valentín je patrónom všetkých zaľúbených, ale aj milujúcich sa 

rodičov, priateľov, jednoducho patrónom všetkých, ktorí sa majú 

radi. Je to deň, kedy majú k sebe ľudia bližšie a dávajú si najavo, že 

im na sebe záleží. 

Tento sviatok si pripomenuli aj deti v ŠKD . Celé popoludnie sa 

nieslo v duchu lásky, priateľstva, pekných slov a prianí. V úvode 

pani vychovávateľky oboznámili deti s históriou tohto sviatku, že 

skutočné korene má v minulosti a vychádza z kresťanských tradícií. 

  



Každé z detí si spomenulo na rodičov či 

súrodencov, starých rodičov, kamarátov, proste 

na niekoho, koho majú naozaj radi. Našli niekoľko 

možností ako pohladiť srdcia milovaných, komu by 

chceli popriať niečo pekné, koho môžu obdarovať, aby 

vyjadrili hĺbku svojich citov. Nasledovala 

výroba Valentíniek.  

Nápadov deti prezentovali mnoho, či už v podobe 

pozdravov, srdiečok, pohľadníc, kvetov, malých 

darčekov, alebo milým prianím.  

 Tento sviatok má v sebe veľké čaro a aspoň kúsok z 

jeho posolstva by mal byť v každom dni počas celého 

roka.  

 



VEĽKONOČNÉ ZVYKY A TRADÍCIE 

 

 



 

 



 

Aj v ŠKD sme si spríjemnili naše prostredie.  

V triedach sme si vytvorili veľkonočnú atmosféru. S 

deťmi sme maľovali sadrové odliatky . 

   

 



Vynášanie Moreny  
22. marca sme sa  symbolicky rozlúčili so zimou.  

 Spolu so žiakmi ŠKD sme prostredníctvom ľudovej 

tradície vynášania Moreny privítali jar.  

 Vynášanie Moreny je starý ľudový zvyk, ktorý 

symbolicky pretrváva dodnes. Morena zosobňovala 

všetko zlé, čoho sa chceli ľudia na jar zbaviť. Našu 

Morenu zo slamy a oblečenú v kroji, sme spoločne 

odniesli k Rimave, kde ju pani vychovávateľky 

zapálili a hodili do rieky Rimavy. Rozlúčkou s 

Morenou sme privolali teplú a životodarnú JAR. 

 



 

 



 

 



Marec - mesiac knihy v triede  

Maťka a Kubka  a Pirátskej 

 

 

 



 

 



  

 



 

Tučniaky žijú na pobreží Antarktídy, mrazivého 

kontinentu pokrytého ľadom. Dokážu prežiť aj v 

takýchto nehostinných podmienkach. Žijú len na 

južnej pologuli. 

Tučniaky patria medzi vtáky, nevedia však lietať. Sú 

ale výbornými plavcami. Vo vode sú ako doma. Svoje 

krídla používajú ako plutvy a nohami a chvostom 

kormidlujú. Pod vodou vydržia až 20 minút. Na súši 

pôsobia veľmi nemotorne. Tučniaky chráni pred 

chladom vodotesné perie a hrubá vrstva tuku. Živia 

sa rybami a mäkkýšmi. Žijú vo veľkých skupinách.                                                                                                         

Keďže 25. 4. je medzinárodný deň tučniakov, 

rozhodli sme sa, že aj my v Smajlíkovej triede, si 

pripomenieme tučniaky aspoň prostredníctvom 

rôznych aktivít . Vyrobili sme si tučniaka z  

papierového taniera, pohľadali správnu cestičku 

tučniakovi, nakreslili tučniaka pospájaním bodiek. 

 



  

 



 

 

 

 



Beseda prváčikov s lesníkom 
Apríl - Mesiac lesov 

Prváčikovia si Apríl - mesiac lesov,  pripomenuli besedou s lesníkom 

pánom Júliusom Bútorom, ktorý ich navštívil v triede Máša a 

medveď.  Porozprával deťom o práci lesníkov a poľovníkov, o živote 

lesných zvierat a o potrebe ochraňovať lesy. Oboznámil deti s 

lesnými zvieratami prostredníctvom obrázkov a priniesol im na 

ukážku niekoľko druhov parožia. Prváčikovia so záujmom počúvali 

a mali pripravené aj otázky, na ktoré im "ujo lesník", ako ho deti 

nazvali, ochotne odpovedal. Deti mu porozprávali o svojich 

zážitkoch z lesa a o skúsenostiach s jeho znečisťovaním. 

 



Apríl - mesiac bezpečnosti na cestách 

Prváčikovia si pripomenuli v apríli aj bezpečnosť na cestách. 

Prostredníctvom prezentácie sa oboznámili s niekoľkými 

dopravnými značkami, ktoré si aj sami vytvorili. 

 

 



DEŇ ZEME V SMAJLÍKOVEJ TRIEDE 

Dnes má sviatok naša Zem, 

čo jej k sviatku poprajem? 

Modré nebo, zdravý vzduch, 

čisté rieky, v lesoch kľud….    

Táto pieseň nás sprevádzala počas celého týždňa  

od 18.4. – 22.4., keď sme si spolu s deťmi pripomenuli Deň Zeme. 

Obklopuje nás prekrásna príroda, ktorá predvádza svoju krásu v 

každom ročnom období.  Je pre nás inšpiráciou na výtvarné 

spracovanie, vychádzky a hry.   

Pondelok: Vychádzka do okolia školy - deti si všímali naše okolie 

školy, upravené predzáhradky domov, kvitnúce prvé kvietky.   

Utorok: Prezentácia Naša Zem – rozhovor o Vesmíre, 

Zemi, zvieratách a rastlinách, o tom, čo ju ohrozuje, o význame a 

formách ochrany prírody /zber, triedenie a recyklovanie 

odpadu, starostlivosť o lesy, ovzdušie, pôdu a vodu/  

Streda: Tvorenie z odpadového materiálu - plastových  

vrchnáčikov – tvorba loga Naša Zem.    

Štvrtok: Presadili sme si všetky izbové kvety v triede.   

Piatok: Záverečný rozhovor, vyhodnotenie aktivít, tvorenie z 

odpadového materiálu, spracovanie plastových fliaš kvietok.  

 



 

 



DEŇ ZEME V LIENKOVEJ TRIEDE 

 

 



Tvorba detí 

 

 



 

 



 
 

 



 

 



 

a na chvíľku sme sa stali kozmonautkami 

 



MEDZINÁRODNÝ DEŇ TANCA 

 

Pripomína sa od roku 1982 a bol zvolený tento deň, 

kedy sa v roku 1727 narodil francúzsky tanečník, 

choreograf a tvorca moderného baletu Jean Georges 

Noverre, ktorého nazývali aj Shakespearom tanca. 

Posolstvom dňa je oslava tanca, zjednotenie jeho 

všetkých foriem, zvýraznenie jeho schopnosti spájať 

ľudí rôznych národností a kultúr, prekročiť tak 

politické, kultúrne a etnické bariéry a sprostredkovať 

bohatstvo rôznych tanečných foriem a tradícií. 

 



 

29. apríla 2016 sme si na multifunkčnom ihrisku 

pripomenuli Medzinárodný deň tanca pod vedením 

p. vychovávateľky M. Mičkovej. Všetky deti  sa 

stretli na ihrisku, kde si spoločne nacvičili novú 

choreografiu tanca na pesničku ,,DETI RÁJE“, 

ktorú si pre nich pripravili spolužiačky z 3. ročníka. 

 

 

 



Deň Slnka - 3. máj 
Deň Slnka vyhlásila OSN v rámci programu pre 

životné prostredie UNEP. Slnko je naša najbližšia 

hviezda a zároveň najjasnejšia hviezda na oblohe. 

Svojím žiarením vytvára podmienky života 

organizmov na Zemi. Deň je určený nielen na 

pripomenutie významu a dôležitostí Slnka, ale aj na 

propagáciu ekológie a významu ochrany životného 

prostredia, odborných činností a pozorovaní v oblasti 

slnečnej fyziky. 

 

 Aj deti z ŠKD si pripomenuli DEŇ SLNKA vo 

všetkých oddeleniach. Stretli sme sa na školskom 

dvore a deti z 1. a 2. ročník asi zacvičili  

POZDRAV SLNKU a deti 3. a 4. ročníka vytvorili 

SLNIEČKO na školskom dvore. 



Svetový deň rodiny 

 

Svetový deň rodiny sme si pripomenuli aj v Smajlíkovej 

triede. Na jednotlivých aktivitách sme sa rozprávali o 

živote v rodine, o vzťahoch medzi jednotlivými členmi 

rodiny. Spoznávali sme členov blízkej aj širšej rodiny, 

zhotovovali rodokmeň prezerali albumy rodinných 

fotografií. Pripomenuli sme si zvyky a tradície v rodine, 

ktoré súvisia s rôznymi sviatkami, ako aj pravidlá, ktoré 

platia a dodržiavajú sa v rodine a tiež ako prejavovať 

úctu k členom rodiny. V rozhovoroch deti preukázali, že 

si uvedomujú dôležitosť vlastného domova a rodiny- čo 

dokázali aj v aktivite KVET ( napíš - čo ťa napadne ako 

prvé pri slove rodina).   

                   



Svetový deň rodiny v triedach Maťka a Kubka a 

Pirátskej, Krtkovej a Včielkovej 

     

            



 

 

prezentácia 

          



Deti z triedy Maťka a Kubka si vypracovali aj 

pracovný list  

RODOSTROM - moja rodina. 

 

            



 



 

           



 

 

Aj keď sa našim hokejistom na tohtoročných 

majstrovstvách sveta v hokeji v Rusku veľmi nedarí, 

deti z triedy Maťka a Kubka a Pirátskej im držia 

palce. Najmä pred zajtrajším zápasom, budú to 

potrebovať. Vymysleli a napísali sme pre nich 

povzbudzujúce básničky s témou hokeja. Deti 

pracovali v skupinkách. Tí čo nemajú "básnické 

črevo" navrhovali a nakreslili plagátiky k MS v 

hokeji 2016. Práca sa im vydarila. Posúďte sami. 

 

 



 



 



 

 



 



DEŇ MATIEK 

 

 



 

 



 

 

 

 



Mamička 

Mamička, mamička, 

rada ťa mám, 

srdiečko ti dám, 

lásku rozdávam. 

(Saška a Terezka) 

 

Mamička, mamička, 

rád ťa mám, 

na Deň matiek  

ťa vystískam. 

(Dušan, Erik) 

 

 



Mamička moja dobručká, 

na Deň matiek , 

ti dám božtek na líčka. 

(Mima,Natália) 

 

Mamička, 

dnes je sviatok Váš, 

preto ti ružičku 

 zo srdca dám. 

(Ema,Emka) 

 

Mamička moja, 

ľúbim ťa veľmi, 

na tvoj sviatok 

ružu ti darujem 

a na líčka božtek dám.  

(Damián, Filip) 



 

 



 

 

 



 

Tretia júnová nedeľa patrí všetkým otcom, ockom, tatkom a 

tatinkom. Preto sme sa aj my v smajlíkovej triede rozhodli, že 

potešíme svojich oteckov krásnym darčekom a ešte krajším 

vyznaním.            

                   



 Medzinárodný deň životného   prostredia.  

Pre niekoho deň ako každý iný, pre niekoho je to moment na 

zamyslenie. Ak sa na Slovenku rozprávame o životnom prostredí, je 

to stále pre veľa ľudí témou, ktorou sú ochotní sa zaoberať až keď 

naplnia iné svoje potreby každodenného života. 

Čo môžeme urobiť my? 

Odpoveď je jednoduchá. Veľmi veľa. Dni ako je tento by mali slúžiť 

na to, aby sme sa zamysleli, čo nerobíme a môžeme, aby sme pomohli 

a čo robíme a nemuseli by sme, aby sme prestali škodiť. Poobzerajte 

sa po svojej domácnosti. Je nutné používať toľko chemikálií? 

Pozrite sa do svojej špajze. Naozaj musíme kupovať výrobky v 

toľkých obaloch? Čo nám vlastne prináša k nášmu pohodliu 

nerecyklovaný toaletný papier, okrem vyrúbaných lesov? A kde 

všade nájdem príležitosť ušetriť energiu a znížiť tak svoju 

produkciu emisií a jadrového dopadu? 

Áno, takto jednoduché to je. Ak vymeníte svoje najmä teplo 

vyrábajúce žiarovky za úsporné žiarovky svet sa nezatrasie a 

nedostanete cenu za ochranu životného prostredia. Ale napriek 

tomu pomôžete. Postupne a stále viac môžete znížiť svoju 

ekologickú stopu významným spôsobom. Často len zmenou 

návykov. 

Pri príležitosti som pripravila pre deti z triedy Maťka Kubka a 

Pirátskej kvíz o životnom prostredí. Deti súťažili vo dvojiciach v 

šiestich skupinách. Na otázky o životnom prostredí deti odpovedali 

písomne, riešili bludisko o rastlinách a na záver sme spoločne  s 



pani  vychovávateľkou R. Súňaiovou  vyhodnotili a odmenili 

vecnými cenami a diplomom. Všetkým súťažiacim srdečne 

gratulujeme. 

1. miesto : Kamila Boršová, Tamara Polláková - 3.B 

  
2. miesto : Lea Hiblerová, Nicolas Dóša - 3.C 

  

          3.miesto : Barbora Visnyaiová, Sára Holubeková - 3.C 

        



Športové popoludnie s prváčikmi 

 
Pani vychovávateľka Janka Hegedűšová pripravila pre 

našich prváčikov športové popoludnie, ktoré sa uskutočnilo 

na multifunkčnom ihrisku na školskom dvore. Deti si 

pomerali svoje sily a svoju šikovnosť v nasledovných 

športových disciplínach - kotúľanie lopty pred sebou k méte, 

podávanie lopty pomocou rúk nad hlavou, podávanie lopty 

pomedzi nohy, presun k méte prekladaním papiera, beh okolo 

méty - vláčik. Deti všetky disciplíny zvládli výborne, veď 

posúďte sami... 

 
 

 

 



TRIEDA  BAVÍ  TRIEDU 

 
Školský rok v ŠKD sme ukončili zábavným 

popoludním v telocvični. Deti si pripravili 

program pre svojich spolužiakov. Spoločne sme 

sa bavili a na záver sme si aj zatancovali. 

Všetkým deťom, ktoré sa zapojili do programu 

chceme poďakovať a na záver im p. 

vychovávateľky  želajú veselé prežitie letných 

prázdnin. 

 
 



 

 

 



Všetkým deťom 

želáme príjemné 

prázdniny! 

 

 
 


