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Zamyslenie na úvod 

                        
 

 

 

 

 

Milí čitatelia!  

 
Čas naozaj rýchlo letí...  

Aj keď sa to niektorým nezdá, my v redakčnej rade to vidíme najlepšie na tom, 

že toto je posledné číslo časopisu v tomto školskom roku.  

Onedlho sa rozídeme na dvojmesačný čas oddychu s výsledkom práce v rukách.  

Posledné chvíle strávite na spoločných výletoch, čím možno ešte viac utvrdíte 

priateľské vzťahy v kolektíve. Potom sa rozídeme na prázdniny, aby sme si 

oddýchli a nazbierali sily do ďalšieho školského roka. Opäť náročného, ale i 

plného očakávania. Tým, ktorí 2. septembra vykročia inou cestou, prajem veľa 

úspechov v ich ďalšom štúdiu. A na záver prajem všetkým krásne, slnečné, 

ničím nerušené leto. Leto plné oddychu, pohody...  

 

Dovidenia v septembri! 
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Februárové aktivity v ŠKD 
 

 

 

A kto bol sv. Valentín? Jedna z legiend vraví, že sv. Valentín 

bol kňaz žijúci v Ríme v 3. storočí.  

V tom čase vládol cisár Claudius II, ktorý bol známy svojimi megalománskymi túžbami a 

krutými vojnovými výpravami. Napadlo ho, že ženatí muži sú slabšími vojakmi, pretože sa 

musia starať o svoje rodiny, a tak zakázal v krajine manželstvo. Sv. Valentín však napriek 

zákazu ďalej zasnuboval a oddával zamilované páry. Keď sa to cisár dozvedel, za jeho 

snahu spájať životy zamilovaných sviatosťou celoživotnej lásky ho dal popraviť.  

V dnešnej dobe sa na deň sv. Valentína zamilovaní obdarúvajú valentínkami , darčekmi. 

Obdarovať môžeme aj toho, kto pre nás je všetkým-MAMKU,OTECKA,SÚRODENCA... 

Tento sviatok má v sebe veľké čaro a aspoň kúsok z jeho posolstva by mal byť v každom 

dni počas celého roka. Aj my v ŠKD sme si pripravili darčeky pre svojich blízkych. 

 
 

 



 

5 

 

Februárové aktivity v ŠKD 
 

 

 
 

 

TátoTáto stolová spoločenská hra obľúbená u detí aj dospelých má 100 rokov.Hru vymyslel 

v zimných mesiacoch na prelome rokov1907/1908 Nemec Josef  Friedrich Schmidt, nechal 

sa inšpirovať indickou hrou Pachisi a anglickou hrou Ludo. Od roku 1914 sériovo vyrábaná 

hra bola predaná viac než 60 miliónkrát. Pravidlá sa od roku 1914 nezmenili.  

″Sto rokov″, to je už čo povedať, preto sme si aj my deti v ŠKD zasúťažili a zabavili sa pri 

tejto hre. Víťazi, ale aj porazení dostali od p. vychovávateliek sladkú odmenu. Do akcie sa 

zapojili oddelenia: Maťka Kubka,Rozprávková trieda, Smajlíková trieda a Krtková trieda. 
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Karneval 
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PRÍRODOVEDKO 
26.februára sa uskutočnil kvíz pre deti 2.ročníka -PRÍRODOVEDKO, ktorý pripravila 

vych.Vrábeľová. Deti súťažili v 4 družstvách. Pre deti boli pripravené otázky z učiva z 

Prírodovedy, na ktoré v 1. kole odpovedali pomocou výberu z 3 možností, zodvihnutím 

správnej kartičky. V 2. kole deti odpovedali písomnou formou. Na záver družstvá, ktoré 

dosiahli rovnaký počet bodov skladali puzzle korytnačky, kde sa rozhodlo o ďalšom 

umiestnení. 

 

   
 

 
 

Víťazom sa stalo družstvo s najväčším počtom cukríkov . 

1.miesto: 2.A - Krtková trieda 

Katka Velkovová 

Mirko Petrovský 

Lenka Vetráková 
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28. marec – Deň učiteľov 

 
Mesiac marec je veľmi štedrý na udalosti. Ohlasuje sa príchodom 

dlho očakávanej jari, zasieva radosť a život do prírody, prináša veľkonočné sviatky. Ale je 

aj mesiacom, kedy si učitelia môžu povedať: „Aj my máme svoj deň!“ 

28. marec je Dňom učiteľov. Nie preto, aby si ich okolie a žiaci v ten deň viac všímali alebo 

napísali na tabuľu otrepanú frázu – Dnes je sviatok Váš, neskúšajte nás! – ale preto, že v 

dnešnej živej riave detí, ktoré sa dennodenne valia chodbami školy, by nemal učiteľ 

zanikať, nemal by na seba brať len úlohu akéhosi dozorcu a doplnku školy. Učiteľ by mal 

byť pre žiakov po celý rok tou osobou, ktorá ho učí, vychováva, radí mu, rozpráva sa s ním, 

počúva ho, rieši jeho problémy, nájde si na neho čas a za to všetko získa úctu a pochopenie 

svojich žiakov. Krásne predstavy o škole hrou, o vzťahoch žiakov a učiteľov, o pute, ktoré 

majú medzi sebou vytvoriť, vyriekol práve Jan Amos Komenský, ktorého právom 

označujeme za UČITEĽA NÁRODOV. Kto to bol? 

J.A.Komenský bol človek so širokým srdcom, pedagóg do špiku kosti, učiteľ plný lásky, 

vedec, mysliteľ, reformátor a veľký milovník kníh, ktoré sám písal. Dodnes sú po celom 

svete známe jeho učebnice, ktoré tvoril s láskou, lebo ich tvoril pre deti. Preto v marci 

nezabudnime na neho, na všetkých učiteľov a na knihy, ktoré skrývajú ešte veľa toho, čo 

musíme všetci objavovať. 
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Z príležitosti Mesiaca knihy sa žiaci 
4.ročníka zúčastnili besedy zo 

spisovateľkou Eva Wilson v Gemersko-
malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote. 

 
 Pani spisovateľka hovorila o tom, čo robí a predstavila svoje knihy ktoré napísala. Narodila 

sa v Jelšave a práve z tohto gemerského kraja píše knihy, ktoré sme si 

prečítali.Rozprávková kniha Gemerskí škriatkovia je plná zaujímavých príhod troch 

škriatkov z gemerských lesov - Hladoša, Spachtoša a Dudroša, ktoré zažili v lese i medzi 

deťmi v dedine. Kniha Jelšavské povesti je vzácna oživením štyroch povesti z historickej 

Jelšavy i Revúckej Lehoty. Povesti rozprávajú o najsmutnejších osudoch obyvateľov. Na 

záver autorka Eva Wilson: 

,,Motívom rozprávky je láska a tá prekoná aj tie najväčšie prekážky". 
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Vynášanie MORENY 
V krásnom a príjemnom slnečnom počasí, ktoré neochvejne ohlasovalo príchod novej jari, 

sme týmto tradičným spôsobom ukončili dlhé zimné obdobie aj my v ŠKD. Prvým krokom 

bola vytvorenie štylizovanej bábky Moreny, pozostávajúce z drevenej konštrukcie, na ktorú 

naše deti spolu s pani vychovávateľkou J.Hegedűšovou upevnili hlavu, namaľovali jej tvár, 

uviazali šatku a obliekli ju do šiat. 

   

  
Vynášanie Moreny sa konalo 21.marca popoludní, kedy sa náš sprievod pohol smerom 

k Rimave.Morenu sme odprevadili až k brehu Rimavy, kde sme ju slávnostne zapálili 

a hodili do vody.Prúd vody ju pomaly unášal v diaľ a my sme jej na rozlúčku zamávali. 
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SVETOVÝ DEŇ VODY 

Voda je najvzácnejšia tekutina. Je základnou  

podmienkou pre existenciu života na Zemi. 

 

Je najrozšírenejšou látkou na Zemi. Pre rastliny je významné  jej 
celkové množstvo za rok, pre mnohé živočíchy je voda priamo 
životným prostredím. Popri pôde má prvoradý význam pre 
zabezpečenie výživy ľudstva. 

Prváci z tried SMAJLÍKOVEJ, MAŤKA A KUBKA a ROZPRÁVKOVEJ si 
pripomenuli tento DEŇ VODY. Pod vedením p. vych. Némethovej 
prebiehali aktivity, ktoré si pre nás pripravila. Rozprávali sme sa o 
význame vody pre život ľudí, rastlín a živočíchov, o šetrení a zbytočnom 
neplytvaní vodou. Potom sme si zaspievali pesničky, ktoré súvisia s 
vodou, napr. Močila konope, močila, žaba jej do vody skočila..., keď tu 
zrazu - objavilo sa pred nami "jazierko s vodičkou a žabkami". V inej 
pesničke sa spieva :..."ale zrazu utíšil sa žabí hluk, blízko mláky 
zaklepoce čudný zvuk, a keď bocian priletí, mama skríkne na deti, ani 
muk". Našou úlohou bolo zhotoviť  bocianíkov do "tohto jazierka". 
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Smajlíkovci zhotovili aj takéto krásne jazierko s rybičkami: 

  
 

Maťkovci a Kubkovci vyrobili pekné plagátiky ku Dňu vody: 
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ROZPRÁVKOVÝ KVÍZ 

 

Je tu marec - MAREC-MESIAC KNIHY. Hovorí sa, že KNIHA JE 
PRIATEĽ ČLOVEKA. S ňou nie sme nikdy sami, lebo prežívame 
všelijaké príbehy spolu s hlavnými postavami. Čítanie nás obohacuje, 
lebo si rozširujeme slovnú zásobu, vedomosti, predstavivosť a fantáziu. 
Rozprávky majú radi všetci - deti aj dospelí. V marci sa všetci prváci 
ŠKD zišli v triede Maťka a Kubka. 

Pani vychovávateľka Beatka Sojková  pripravila pre deti prezentáciu, 
kvíz, pri ktorom deti v 6 družstvách súťaživou formou prechádzali 

jednotlivými otázkami 

 Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY. 

         

 
 Za každú správnu odpoveď z troch možností A, B, C dostali bod, cukrík. 

 Zvíťazilo družstvo s najväčším počtom cukríkov. 

      

1.miesto                              2.miesto                               3.miesto 
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Svetový deň vtáctva v ŠKD 
 

                              
pripravila:Sojková 

Vedomostný kvíz – VLASTIVEDKO 

V apríli si druháci v triede Vláčika Tomáša overili vedomosti v kvíze Vlastivedko. Deti 

súťažili v 3-členných družstvách. Otázky, na ktoré mali súťažiaci odpovedať, vyberali diváci 

prostredníctvom čísiel.  Každé číslo skrývalo zadanie otázky. Deti odpovedali písomnou 

formou, zakrúžkovaním správnych odpovedí, alebo výberom z 3 možností. Za každú správnu 

odpoveď získali družstvá body.                                                     

                                                                                                        pripravila :Pindiaková 

    
        1.miesto         2.miesto       3.miesto           4.miesto 

   Lienková trieda  Včielková trieda  Krtková trieda  trieda Vláčika Tomáša 
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Svetový deň zdravia 
" SVETOVÝ DEŇ ZDRAVIA JE, 

PRETO SI DNES ZACVIČÍME. 

POHYBOM ZA ZDRAVÍM IDEME, 

MENEJ SLADKOSTÍ JESŤ BUDEME. 

OVOCIE A ZELENINKU MÁME RADI, 

ANI DOBRÉ MLIEČKO NÁM NEVADÍ. 

ZUBNÁ PASTA, ZUBNÁ KEFKA -  

- TO SÚ NAŠI KAMARÁTI, 

LEBO ZDRAVÉ ZÚBKY 

NÁM V STAROBE NIK NEVRÁTI. " 

Básničku vymysleli spolu s pani vychovávateľkami (Súňaiová,Némethová) 

prváci z triedy Maťka Kubka, Rozprávkovej a Smajlíkovej triedy. 

V tento deň sme si rozšírili svoje poznatky o zdraví a o správnej výžive 
a jej vplyve na zdravie človeka. Potom sme sa venovali pohybovým 
aktivitám ako PLAZENIE CEZ FAREBNÝ TUNEL, CVIČENIE 
ROVNOVÁHY, HÁDZANIE LOPTOU,...,pri ktorých sme si vyskúšali 
našu šikovnosť, rýchlosť a obratnosť. Zdravá výživa, pohybové 
aktivity, radosť prispievajú k fyzickému a psychickému zdraviu našich 
detí a o to nám všetkým ide. 

   
                                                                                                                       

                                                               pripravila:Súňaiová, Némethová 
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Vlastná tvorba detí z 1.C a 1.D 

 

Futbal  

 

Futbal to je šport dobrý, 

     Mám futbalový dres modrý. 

Spolu robím rôzne triky, 

po trávniku i poza kríky. 

                                                     Športovať je zdravé, 

       to Vám radíme my deti hravé. 

         (Kevin,Paťo,Aďo,Miško,Maťo) 

 

 

O mrkvičke  

 

Mrkvička,mrkvinôčka 

Je zdravá pre naše očká. 

Červenučkú farbu má 

A vitamínov veľa ako med, 

Teraz si dám kúsok hneď. 

(Nicolas,Ivko,Maťa,Sára) 

  
 O jabĺčku 

 

 Jabĺčko šťavnaté radi máme, 

 Na ovocnej desiate si ho dáme. 

 Zelené, žlté, červené, 

 Všetky sú rovnako fajné. 

 Veľké, malé, kyslé, sladké, 

 Všetky sú rovnako hladké. 

 Vitamíny v sebe má, 

 preto nám ho mamička dá. 

 (Tibor,Oliver,Adrian,Noel,Bibi) 
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Naše zúbky  

 
Zuby, zúbky, zúbočky, 

biele sú jak perličky, 

všetky naše stoličky. 

Deti, deti, detičky, 

Umývajte si preto zúbočky  

a počúvajte mamičky. 

(Lea,Barbi,Peťka,Ivanka,Peťka) 

 

 

                         Jahôdky  

 
Jahoda moja milá, 

            z  kríčka som ju odronila. 

Mala líca červené, 

    z rosy šaty urobené. 

   Žiadne cukry umelé, 

      radšej jahody červené. 

   Ty si moja najmilšia, 

   červená si najkrajšia. 

 Keď jahodu si dám, 

                                                          radosť veľkú mám. 

     Dážď ju jemne umýva, 

           Čistučká  vždy preto býva. 

                        (Michaela Klembuszová ,5.B trieda) 
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Už po 18-ty krát zakvitlo celé Slovensko 
žltými narcismi. 

 

DEŇ NARCISOV sa už tradične koná v apríli každého roka. Jeho symbolom je 

žltý narcis - kvietok jari a nádeje, ktorý si ľudia pripínajú v tento deň na svoj odev, aby 
takto vyjadrili solidaritu s osobami postihnutými rakovinou. 

 

Práve preto sme si triedy Krtková,Maťka a Kubka, Smajlíková a Rozprávková vyrobili 

papierové narcisy a spoločne sme tak vyjadrili podporu všetkým chorým a ich blízkym, ktorí 
s touto zákernou chorobou bojujú. 

   

  

                                                                                                      pripravili:Vrábeľová,Súňaiová,Némethová 
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MINI TALENT 
O tom, že v našej škole máme super talentované detičky sme sa presvedčili dňa 3.4. na 

našej súťaži "MINI TALENT", ktorá sa koná pravidelne každý rok.Žiaci sa predstavili 

spevom, svojimi tanečnými schopnosťami aj recitáciou , za čo im patrí obrovský obdiv , 

nakoľko si svoje vystúpenie nacvičovali samostatne.  

   

   

Každý účastník bol odmenený diplomom, sladkou odmenou a vecnými cenami. 

Mimoriadne ocenenie za výnimočný talent získali žiaci:S.Kurák,R.Brosman,N.Sojková.  

  

O dobrú náladu sa nám postarali všetci diváci, ktorí svojich spolužiakov povzbudzovali 

veľkým potleskom .  

Celé vystúpenie detí sprevádzala p. vychovávateľka Mičková a o hudobný doprovod sa 

postaral p. Ligárth. 
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Deň Zeme – 22. apríl 

 Deň Zeme slávia milióny ľudí z viac ako 140 krajín 

sveta. Po celom svete sa pri tejto príležitosti konajú jarmoky, 

festivaly, pochody, súťaže, koncerty, upratovacie práce a iné 

aktivity na tisíckach miest. Deň Zeme sa stal najväčšou 

verejne organizovanou aktivitou v histórii planéty.  

Deti v ŠKD si pripomenuli DEŇ ZEME dňa 23.4., nakoľko 

sme mali Veľkonočné prázdniny. Každoročne robíme s 

deťmi rôzne aktivity a práce. Pre deti som pripravila prácu z plastových pohárov,servítok 

a Eko sáčkov na odpad.Deti vyrobili kvietky, ktoré sme následne lepili na trávičku zo 

sáčkov a na záver sme si vyzdobili triedu. 

Potom sme pozvali deti z 

Lienkovej ,Včielkovej  triedy a triedy Vláčika Tomáša. Pani vychovávateľka A.Vrábeľová 

pripravila pre deti prezentáciu na tému Apríl - mesiac lesov,v ktorej boli pripravené 

ajhádanky o prírode. Na DEŇ ZEME pripravila pracovné listy,kde všetky deti dali 

svojevedomosti na papiera tešili sa z pekne vypracovaných tém.Deti si veľa zapamätali z 

prezentácie a to využili pri úlohách v pracovných listoch.                vych.A.Vrábeľová                           
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DEŇ ZEME - Triedime odpad 

 

 

V triedach Smajlíkovej, Maťka a Kubka a Rozprávkovej tiež nezabudli na DEŇ ZEME. 

Prváčikovia sa stretli v triede Maťka a Kubka, kde si pre nich pripravila poučnú 

prezentáciu o triedení odpadu p. vych. Suňaiová. 
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Po prezentácii p. vych. Némethová viedla aktivitu, ktorá pozostávala z nalepovania 

vrchnáčikov z PET fliaš na kartón v podobe zemegule a rúk v duchu hesla : " Zachráň našu 
Zem, pridaj sa k nám !" 

 

 

 

Pripravili : vych. Suňaiová a Némethová 
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                                                                                                                                 pripravila:Bc.Sojková 
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Vlastná tvorba detí na DEŇ  ZEME 
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Korytnačka na výlete 

Jedného dňa sa korytnačka Lili vybrala na výlet. Ako tak išla 

cez lúky, polia ,stretla cestou korytnačku Nathana. Korytnačky 

sa skamarátili .Lili bola veselá, že si našla kamaráta. Začalo 

pršať a Lili sa nemala kde skryť. Nathan ju pozval k sebe 

domov. Kedže Lili bola zima, Nathan jej dal deku, teplý čaj 

a oblečenie. Lili sa u Nathana cítila ako doma. Lili a Nathan sa 

stali kamarátmi, až to prerástlo v lásku. O dva roky sa zasnúbili 

a mali dve malé korytnačky, ktoré sa volali Sisi a Timi. Lili 

a Nathan žili šťastne až kým nepomreli. 

 

                                  Danielka Murínová( Pipi Dlhá  Pančucha) 
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Korytnačka Stela 

Korytnačka Stela bola zvedavá, hravá, ale niekedy aj 

neposlušná. Neposlúchala svoju paničku. Raz sa hrala 

s paničkou, niekedy papala a niekedy ju uhryzla do prsta. Jeden 

večer sa vydala na prechádzku po dome. Blúdila z jednej izby 

do druhej, až sa ocitla na WC, kde aj prenocovala. Ráno vstala 

panička, že ju nachová. No márne! Stelu nevedela nájsť. 

Rozbehla sa po dome. Nakoniec ju našla za WC. Panička sa 

zasmiala a povedala: ,,Ach ty moja neposedná Stela.“ 

Veronika Priatková (Pipi Dlhá  Pančucha) 

Korytnačka 

Korytnačka pomalá, prejde cez cestu sklonená. Sklonenú ma hlavičku, ako 

lampa na stole. Prejde korytnačka  na chodník, stretne dievča veselé. Dievča číta 

knihu nadšene, o korytnačke veselej. Dievča zazrie na ceste, korytnačku 

a domov vezme ju, odteraz má korytnačka rodinu veselú. 

                                                                Michal Šiminský (Pipi Dlhá  Pančucha) 

  

Práce detí z Krtkovej triedy – Svetový deň korytnačiek 



 

34 

 

Staviame my máje 

 

 Vstávaj dievča hore, sadíme ti máje, 

ak hore nevstaneš, mája nedostaneš. 

Máj, máj, máj, zelený 

pod oblôčkom sadený. 

          Stavanie májov bolo rozšírené na celom Slovensku, často sprevádzané muzikou,  

tancom, spevom . Zvyčajne v predvečer prvého mája stavali slobodní mládenci svojim 

vyvoleným slobodným dievčatám pod obloky máje. Aj my v ŠKD sme postavili pre všetky 

dievčatá MÁJ, ktorý sme umiestnili na zadnú bránu školy. 

  

Pri zdobení mája nám v školskom rozhlase 

hrala ľudová muzika, na ktorú si deti aj zatancovali. 

 

pripravili: všetky vychovávateľky 
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Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 

 10. máj za Svetový deň „Pohybom ku 
zdraviu"  

 

 s cieľom poukázať na rastúci počet chronických ochorení spôsobených nedostatkom 

pohybu. Pri príležitosti Svetového dňa „Pohybom ku zdraviu" sme v piatok 9.mája pre deti 

pripravili športové aktivity v ŠKD.Aktivít sa zúčastnili deti  z 1.roč.-trieda Smajlíková 

a deti z triedy Maťka a Kubka  z 2.roč.-trieda Krtková a Lienková 

Nakoľko sa začali aj MS v ĽADOVOM HOKEJI, 

 

deti si vyrobili vlajky,spolu s p.vychovávateľkami sa obliekli do dresov Slovenska, tvár si 

pomaľovali vlajkami  a s veľkou chuťou sme sa pustili do súťaží. S pokrikom 

SLOVENSKÓÓÓ,SLOVENSKÓÓÓ,HEJA,HEJA -SLOVENSKÓÓÓ!!!!!otvorila športové 

popoludnie p.vych.Vrábeľová. Deti sa pridali a spoločne sme povzbudili našich hokejistov 

do MS.  
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Pripravili sme rôzne súťaže : 

1.florbalovú štafetu s loptičkou okolo kužeľov 

2.štafetu s loptičkou na rakete okolo kužeľov 

3.útek pred tigrom 

4.štafeta s loptou - na hada 

5.štafeta na presnosť s  loptičkou pomocou figurín 

6.štafeta s loptou – stonožka 

 Deti s radosťou súťažili, povzbudzovali sa aj navzájom a hlavne mali dobrý pocit, že 

urobili niečo dobré pohybom pre svoje zdravie. Nakoniec všetci boli odmenení medailou a 

diplomom.  
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SVETOVÝ DEŇ RODINY 

Pani učiteľka Mgr.V.Vilhanová pripravila pre deti ŠKD zábavnú súťaž: 

,,Výchova k materstvu a rodičovstvu "  pre deti 2. ročníka 

Štvorčlenné družstvá súťažili v týchto disciplínach: 

1.Prebaľovanie,obliekanie bábätka – dievčatá 

2.Kŕmenie z fľaše – dievčatá 

3.Uspávanka – dievčatá 

4.Pomenovanie náradia – chlapci 

5.Staviame dom z lega – chlapci 

6.Napísať dievčenské mená na písmeno N - chlapci a dievčatá 

7.Varíme krupicovú kašu – chlapci 

Porota hodnotila šikovnosť, dôslednosť, opatrnosť pri jednotlivých disciplínach a 

vedomosti, ktoré dievčatá nadobudli pri svojim mamičkách, ktoré sa starajú o svoje 

ratolesti. V družstvách súťažili  dievčatá, ktoré majú malých súrodencov, ale aj také, ktoré 

majú v rodine malé bábätká. Dievčatá boli veľmi šikovné a zodpovedné pri zadaných 

úlohách. Ani chlapci sa nedali zahanbiť. Veľmi dobre zvládali všetky disciplíny a hlavne 

varenie krupicovej kaše. Súťažiaci boli odmenení sladkosťami, vecnými darčekmi, ktoré im 

odovzdala porota a p.uč.Vilhanová. 
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DEŇ MATIEK 
Deň matiek slávime druhú májovú nedeľu. Je to sviatok našich najdrahších bytostí-  
mamičiek, na ktorý by sme nikdy nemali zabúdať. To sladké a prosté slovíčko 
mama zaznie z ústočiek malého dieťatka ako jedno z prvých slovíčok. Jeho zmysel  
je mu úplne jasný aj vtedy, ak význam iných slov ešte nepozná. Veď jeho mama je 
prvá veľká istota, ktorú v živote má. Žilo s ňou v nežnom súzvuku ešte skôr, ako ju  
po prvý raz zazrelo. 

Mamka moja zlatá, mamka, mamička, 
tebe patrí táto prekrásna kytička. 

Nech ti povie každý lupienok aj kvet, 
že si mamička, môj celučičký svet. 

 

DEŇ OTCOV 

Tretia júnová nedeľa nie je len tak hocijakým dňom, ale dňom, kedy svoj sviatok 
slávia všetci otcovia – je to totiž Deň otcov. I keď sa v našich zemepisných 
končinách nepripisuje tomuto sviatku taký význam ako napríklad Dňu matiek či Dňu 
detí, je to predsa len pekný sviatok a otcovia si ho iste zaslúžia. 
 

Ocko, ocko, otecko 
Ty si moje srdiečko. 
Si môj poklad veľký, 

Ako kvietok zlatý. 
Celý deň sa teším, 

Ako ti do náruče skočím. 
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Včelárením sa učíme prírodu viac poznať 

 

V mesiaci máj zavítal do ŠKD ujo včelár Mgr.Attila Hegedűs. 

Porozprával deťom o základných vedomostiach o včelách,o práci so včelami, o včelárskych 

zariadeniach,o chorobách a škodách včiel.Priniesol úľ s medzistienkami,dymák, ochranný 

klobúk, slameník a iné pomôcky.Hovoril, že okrem opeľovacej činnosti včiel máme aj 

med,vosk,včeliu materskú kašičku,peľ,propolis a jed.V živote včiel možno denne pozorovať 

čosi zaujímavé,nad čím treba rozmýšľať a obdivovať zákony ich života.Ako je možné, že sa 

z jedného vajíčka vyliahne včela robotnica,u iného trúd a z ďalšieho matka, hoci na pohľad 

sú všetky vajíčka rovnaké a nakládla ich tá istá matka.Včelárenie vplýva aj na výchovu 

človeka.Život včiel je príkladom dôslednosti, presnosti, trpezlivosti a iných dobrých 

vlastností.Na záver bola ochutnávka medu a niektoré deti povedali, že taký med ešte 

nejedli. 
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"Pitná voda a sanitačné zariadenia NIE SÚ pre deti v UGANDE 

samozrejmosťou. Spoločne to však môžeme zmeniť! Vďaka práci UNICEF Slovensko a 

našej kampani Modrý gombík sa nám darí situáciu postupne zlepšovať. Naším cieľom je 

dosiahnuť, aby mali prístup k bezpečnej vode a sanitácii jedného dňa všetky deti 

v krajine – presne tak, ako ho majú deti na Slovensku. Pridajte sa k nám." 

 

 

,,TÝŽDEŇ MODRÉHO GOMBÍKA."V triedach Smajlíkovej, Lienkovej a Krtkovej sme 

v rámci celosvetovej zbierky UNICEF zorganizovali hravé aktivity.Cieľom našej aktivity 

bolo priblížiť život detí vo východoafrickom štáte Ugande - dôležitosť vody, sanitácie a 

hygieny. Ako hravú aktivitu na podporu ,,MODRÉHO GOMBÍKA" sme vytvorili: 

 - farbením a spájaním papierových tanierov,,GOMBÍKOVÉHO HADA"- spolu sme 

vyrobili 54 Modrých gombíkov v oddeleniach ŠKD lepením vrchnákov z PET FLIAŠ - 

názov UNICEF a modrý gombík.  
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 MEDZINÁRODNÝ  DEŇ  DETÍ  V  ŠKD 

30.mája v popoludňajších hodinách, sme navštívili s deťmi z ŠKD filmové predstavenie                     

RIO 2. 

 

Predstavenie sa deťom veľmi páčilo. Pre deti sme pripravili aj ďalšie zábavné popoludnie, 

ktoré sme  zrealizovali na školskom dvore. V utorok popoludní sa naša základná 

škola premenila na miesto plné zábavy. Ani nepriazeň počasia neprekazila našim deťom 

pripravená aktivita pri príležitosti MDD, ktorej sme dali názov:  

Hádaj,kto som!   

Každé dieťa dostalo tabuľku z indíciami o vychovávateľkách. Každá vychovávateľka mala 

3 indície. Úlohou detí bolo, čo v najkratšom čase ich zistiť. Hra sa deťom veľmi páčila, 

veľa nového sa o vychovávateľkách dozvedeli.Za správne vyriešené indície dostali deti od 

svojich vychovávateliek aj sladké odmeny. 
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5. - 6. júna 2014 sa uskutočnil XXIII. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky 

divadla dospelých hrajúcich pre deti. Žiaci z triedy Krtkovej, Lienkovej, Smajlíkovej a 

triedy Vláčika Tomáša  z ŠKD sa zúčastnili 6.júna 2014 o 13.00hod. divadelného 

predstavenia: 

NEBO A INÉ ULICE 

 

 
                                                       Hriňovské divadlo – Hriňová 
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Zabavte sa počas letných prázdnin! 
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Hľadaj správnu cestu! 
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Rieš slovné úlohy 

 

 

1.V záhrade máme 33  jabloní a 18  hrušiek .  

Koľko ovocných stromov máme v záhrade?        ______________ 

O koľko jabloní máme viac ako hrušiek?              ______________ 

O koľko hrušiek máme menej ako jabloní?          ______________ 

 

 

 

 

2.Ema rozsypala pastelky. V škatuľke ich bolo 46. Sedem ešte stále hľadá.  

Koľko ich už pozbierala?  ___________________ 

 

 

 

3.Janko požičal Jurkovi 30  centov. 15 centov mu ešte zostalo. 

Koľko centov mal Janko?  ________________ 

 

 

 

 

4. Milan má o 14 kníh  menej ako Peter. Milan má 27  kníh. 

Koľko kníh má Peter?  __________________ 

 

 

 

 

5.Na stanici vyložili 38 vagónov uhlia. Je to o 2 vagóny viac, ako majú ešte vyložiť. 

Koľko vagónov majú ešte vyložiť?  ____________________ 

 

 

 

 

6. Na ihrisko prišlo 48 detí. Dievčat bolo 26. 

Koľko bolo chlapcov?  ___________________ 

Potom 13 dievčat  a osem  chlapcov odišlo .  

Koľko detí zostalo na ihrisku? ____________________ 
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Slnečné 
prázdniny, 

Vám želajú pani 
vychovávateľky: 
Vrábeľová, Sojková, Pindiaková, 

Súňaiová,Némethová,Kubišová,
Barnová,Mičková,Hegedűšová, 

Czikóová 

 


