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Slovo na úvod 

Návšteva v školskom klube detí: 
− informácie zo školského vzdelávacieho programu ŠKD, 

− rozhovory so všetkými pani vychovávateľkami, 
− prehľad najzaujímavejších akcií usporiadaných v ŠKD 

v tomto školskom roku. 
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Slovo na úvodSlovo na úvodSlovo na úvodSlovo na úvod    
 
 Hlavnou úlohou školy je vzdelávať a vychovávať mladú generáciu. 
Na výchove detí sa nemalou mierou podieľajú pani vychovávateľky 
a náš školský klub detí.  
Jednou z hlavných úloh ŠKD je relax a oddych po vyučovaní, a preto 
prácu a organizáciu jednotlivých činností treba premyslieť a organizovať 
tak, aby si deti oddýchli po vykonanej školskej práci. Pani 
vychovávateľky majú teda zodpovednú úlohu. Chcú svojich zverencov 
zaujať, spríjemniť im chvíle strávené v ŠKD. Vymýšľajú teda pre ne 
aktivity rôzneho zamerania, organizujú podujatia, pri ktorých sa deti 
zabavia i zasmejú. Zároveň deti vychovávajú a vedú ich k slušnému 
správaniu, ochrane prírody, formujú ich osobnosť.     
 V tomto čísle Školáka nazrime teda spoločne do ŠKD a poďme si 
trošku bližšie predstaviť jeho činnosť. Prevedieme Vás jeho organizáciou 
a pozrieme sa spoločne na niektoré úspešné aktivity, ktoré boli v tomto 
roku v ŠKD realizované. Veríme, že si so záujmom prečítate toto 
mimoriadne dvojčíslo, ktoré je celé venované nášmu školskému klubu 
a jeho zaujímavej činnosti. 
Pani vychovávateľky nám ochotne poskytli informácie a fotografie 
z usporiadaných akcií a mali sme čo robiť, aby sme ich na stránky tohto 
dvojčísla zmestili. Dúfame, že vás zaujmú a pobavia. V mene redakčnej 
rady vám želám príjemné čítanie! 

M. Poliaková 
 

 



Na návšteve vNa návšteve vNa návšteve vNa návšteve v    školskom klube detíškolskom klube detíškolskom klube detíškolskom klube detí .... .... .... ....    
 
 V tomto školskom roku v našej škole pracujú  tri oddelenia 
školského klubu detí. Spolu ho navštevuje 70 detí. Deti pracujú pod 
vedením pani vychovávateliek takto: 
I. oddelenie – vedie Mgr. Monika Staňová 
II. oddelenie – vedie Mgr. Dana Melicherová 
III. oddelenie – vedie Bc. Dana Pružincová 
Školský klub pracuje podľa svojho vzdelávacieho programu pod názvom 
„Úsmev, to je dar!“.  Nazreli sme do jeho stránok a prečítali sme si, o čo 
sa vedúce jednotlivých oddelení spoločne snažia: 
 

- poskytnúť deťom priestor pre oddych a relaxáciu 
- vytvoriť podmienky , aby sa deti mohli kvalitne pripraviť na 

vyučovanie, 
- viesť deti k upevňovaniu priateľských vzťahov, k úcte k rodičom, 

učiteľom, vychovávateľom, dospelým a starším ľuďom, 
- pomáhať deťom realizovať sa v činnostiach, ktoré ich zaujímajú, 
- podporovať tvorivosť detí,  
- dodržiavať základné hygienické návyky a zásady bezpečnosti. 

 

 
 

„Deti a hodinky nemôžeme stále naťahovať – 
musíme ich nechať niekedy aj bežať.“ 

Motto ŠKD  



V tomto čísle sme si „zobrali na mušku“ naše pani vychovávateľky. 
Požiadali sme ich o krátky rozhovor a ony ochotne odpovedali. Tu je 
prvý  
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1. Pani učiteľka, čím ste chceli byť, keď ste vyrastali? 
Mám rada deti a vždy som chcela s nimi pracovať. Keďže i moji rodičia 
boli učitelia, tiež ma v tomto rozhodnutí (byť učiteľkou) podporovali. 
 
2. Aká je Vaša obľúbená farba? 
Modrá a červená. 
 
3. Kto je Váš obľúbený herec, herečka? 
Nemám vyslovene obľúbeného herca – herečku, ale rada si pozriem 
dobrý film. 
 
4. A Váš obľúbený spevák, speváčka? 
Mám rada Zuzanu Smatanovú a „Kulyho“. 
 
5. Aká je Vaša obľúbená značka alebo model auta? 
Máme Škodu Octavia a som rada, že nám dobre slúži. Ale keby som 
mala možnosť, odviezla by som sa i na rýchlom športovom aute. 
 
6. Pani učiteľka, viete hrať na nejaký hudobný nástroj? 
Učila som sa hrať na klavíri. 
 
7. Máte nejaké domáce zvieratko? 
Áno, psíka Lea. 
 
 

Pani učiteľka, ďakujeme Vám za rozhovor! 
 



Jeseň v ŠKDJeseň v ŠKDJeseň v ŠKDJeseň v ŠKD    
 
Hneď na začiatku školského roka sa s aktivitami rôzneho druhu v ŠKD akoby 
roztrhlo vrece. A jedna zaujímavejšia ako druhá! Všetky uskutočnené akcie sú 
starostlivo zdokumentované množstvom fotografií, ktoré si môžete pozrieť na 
našej školskej webovej stránke.  
Tak si to teda poďme pekne zhrnúť tak, ako o tom napísali pani vychovávateľky! 
 
 Dňa 24.9.2014 sa uskutočnil Deň mlieka. Deťom sme najskôr 
vysvetlili proces výroby mlieka, potom deti vypĺňali kvíz na túto tému. 
Mladšie deti vyrábali kravičky a staršie urobili projekt na danú tému. 
Fotografie z tejto vydarenej akcie nájdete vo fotoalbume Deň mlieka v 
ŠKD. 
 

   
 
 Dňa 2.10.2014 strávili deti z ŠKD príjemné popoludnie 
v súťaživom duchu jazdou na kolobežke. Konali sa veľké Kolobežkové 
preteky. Deti súťažili medzi sebou v rôznych disciplínach - jazda na 
rýchlosť, jazda zručnosti medzi prekážkami alebo vozenie nákladu na 
kolobežke. Ukázali, čo všetko na kolobežkách vedia a aké sú šikovné. 
Deťom sa akcia páčila práve preto, že si mohli navzájom medzi sebou 
zmerať sily, i keď sladká odmena na záver tiež nebola na zahodenie ☺. 
Pri pozeraní fotografií v albume Kolobežkové preteky zistíte, že 
kolobežka svedčí každému! 
 

   
 



 3. október 2014 bol v ŠKD Dňom úsmevu. Všetci sa snažíme 
usmievať sa každý deň, ale  tento  deň bol pre nás všetkých niečím 
výnimočným. Deti prvého oddelenia si vytvorili krásnych smajlíkov 
a naučili sa spievať pesničku Úsmev (Ráno ukončí môj spánok...). 
Popoludní sme sa rozhodli ísť na školské ihrisko a vytvoriť čo 
najkrajších  smajlíkov z gaštanov a z vrchnákov z PET fliaš.  Deťom sa 
tvorenie veľmi páčilo. Každé dieťa dostalo účastnícky list a perníček so 
smajlíkom.  Potom sme sa presunuli do  triedy, kde sme sa všetci naučili 
pesničku Úsmev. Pokračovali sme v tvorení usmievavých postavičiek 
a taktiež v hľadaní smajlíkových symbolov (pexeso). Deti boli celý deň 
usmiate a šťastné. Na záver môžeme iba povedať, že úsmev je prejavom 
radosti, šťastia, úspechu, spokojnosti a sebavedomia. Úsmevom nikdy 
nič nepokazíš. Keď sa na niekoho usmejeme, je naozaj 
pravdepodobné,  že nám úsmev opätuje. A aj vy sa usmievajte, keď si 
budete pozerať album  Deň úsmevu! 
 

   
 
 Keďže jeseň bola dosť upršaná, v malých triedach začínalo byť 
tesno, na papieri pri kreslení začínalo byť  málo miesta �. Len čo sa teda 
počasie trošku umúdrilo, vymysleli sme pre deti Kreslenie na ihrisku ☺☺☺☺. 
Deti sa po upršanom týždni tešili na pobyt vonku. Vybehli na školský 
dvor, zobrali kriedy a pustili sa do maľovania ihriska. Ani jedno dieťa 
nelenilo. Farebné kriedy na vlhkej zemi vynikali spolu s kresbami našich 
detí. Tak sa naše ihrisko na čas zmenilo na umeleckú zónu. Nazrite teda 
do „galérie výtvarných diel“ našich detí v albume s názvom  Kreslenie 
na ihrisku. 
 

  



 V mesiaci október prejavujeme tiež pozornosť a úctu našim 
starkým. Keď sme oznámili deťom, že október je Mesiac úcty k starším, 
hneď sa pustili do výroby darčeka pre babičku či deduška.  Zo 
zanietením sme začali nacvičovať básne, piesne a tanček, lebo tak ako 
každý rok, aj teraz sme sa chystali na návštevu medzi starkých v domove 
dôchodcov v Košeci. Zapojili sme múdre hlavičky a začali vymýšľať 
darčeky, na ktoré by naši starkí spomínali. Pustili sme sa do vyrábania 
kytičiek z krepového papiera, ktoré sme potom zasadrovali do kvetináča. 
Práca bola ťažká ale robená s úsmevom a nadšením, že urobia radosť 
našim najstarším.  

 
 

Ale čo dáme svojej babke a dedkovi? Naši šikovní prváčikovia prišli 
s návrhom, že pre naše babičky a deduškov urobíme DIPLOM. Super 
nápad! A tak sa začalo tvoriť, vyfarbovať, písať, strihať...  Každé dieťa 
vyfarbilo diplom, napísalo, kto ten diplom udeľuje a označilo vlastnosti, 
ktoré zodpovedajú babke a dedkovi. Čo z toho vzniklo? Darček zviazaný 
farebnou stuhou.  

 
Všetkým starkým sme týmto chceli povedať, ako nám na nich záleží, čo 
všetko pre nás urobili, robia a ako budeme tráviť s nimi viac času, smiať 
a radovať sa spolu s  nimi. Fotky z týchto akcií si môžete pozrieť vo 
fotoalbume v priečinkoch  Deň starých rodičov  a Návšteva v SED. 
 
 

 
 Ako vznikol názov „POŠTA? Podľa jednej z verzií bol názov 
„pošta" prevzatý z latinského spojenia "statio posita" (stanica pevná, 



postavená), čím sa v starom Ríme pomenúvali miesta, kde oddychovali 
na svojich cestách verejní poslovia, prepriahali záprahy verejných 
kurzov ("cursus publicus") a kde sa aj sústreďovali správy, ktoré 
poslovia a kurzy prenášali a prepravovali. Deti z ŠKD spolu s pani 
vychovávateľkami sa rozhodli, že túto inštitúciu navštívia práve na 
Svetový deň pošty teda 09.októbra Zistili sme, ako sa pracuje na pošte, 
pani Adamcová (vedúca pošty v Košeci) deťom vysvetlila ako 
postupovať pri posielaní pohľadníc. Taktiež mohli vidieť ako sa platí 
šek, alebo počítajú peniaze -nie ručne, ako kedysi, ale cez elektrické 
počítadlo. Ďalej videli miesto, kde sa preberajú a odovzdávajú balíky. 
Zistili, že na SLOVENSKEJ POŠTE si môžu kúpiť obálky, pohľadnice, 
poštové známky, súťažné kupóny, ale aj noviny a časopisy. Deti z ŠKD 
svoju misiu úspešne splnili a naučili sa mnoho potrebných vecí, ktoré 
budú potrebovať v reálnom živote.  

     
 

 Dňa 10. októbra  si žiaci z ŠKD vychutnávali slnečné jesenné 
počasie v spoločnosti šarkanov. Na Šarkaniádu i na ich zhotovenie sa 
veľmi tešili. K práci potrebovali nožnice, ceruzky, farebný papier, 
lepidlo, pastelky a hlavne chuť vytvoriť čo najfarebnejšieho šarkana. 
Slniečko nás svojimi lúčmi lákalo von, tak sme všetci vybehli so svojimi 
šarkanmi na školský dvor. Deti behali so svojimi drakmi hore-dole. 
Srdiečko im od toľkého behu bilo ako zvon.  
 

Čože sa to vyškiera, pozrite sa hore,  
pestrí obri z papiera, je ich celé more. 

Povoľ motúz zmotaný, vyletujú šarkany,  
okaté a zubaté, v maľovanom kabáte... 

 
 Fotografie z tejto vydarenej akcie nájdete vo fotoalbume Šarkaniáda. 
 



  

 Keďže  poznáme význam zdravej výživy pre človeka, dňa 16.10 
2014 sa uskutočnil Deň zdravej výživy v ŠKD. Pripomenuli sme si všetky 
druhy ovocia a zeleniny, ktoré poznáme, pestujeme v záhradách 
a spracovávame napríklad konzervovaním. Rozprávali sme sa o tom, čo 
je  zdravé a čo nie, a to nielen na tanieri, ale aj v živote. V rámci Dňa 
zdravej výživy sme si aj zasúťažili: 

− deti 1. oddelenia súťažili v hádankách, kreslili misu plnú ovocia 
a taktiež aj „zavárali“ ovocie na zimu, 

− deti 2. oddelenia súťažili v prešmyškách a v hádankách o ovocí 
a zelenine, 

− deti 3 oddelenia súťažili v riešení osemsmerovky a zhotovovaní 
plagátov na tému - Zdravá a nezdravá výživa. 

Aby sme však len stále nerozprávali o zdravom ovocí, tak sme sa 
pustili do vytvárania ovocných a zeleninových tanierov. Ovocie 
a zeleninu sme si nakrájali na štvorčeky, mesiačiky a kolieska. 
Poukladali pekne na tanieriky a pustili sa do ochutnávky, ktorá 
nám veľmi chutila - veď sme si ju pripravovali sami.  

  
Pani vychovávateľky nezabudli ani na pitný režim ktorý je v živote 
veľmi dôležitý a urobili nám ochutnávku ovocných džúsov i 
ovocných čajov. Na záver sme si urobili nástenku z našich prác. 
Deti sa s radosťou zapojili do všetkých aktivít a zodpovedne sa 



postavili k práci. Fotografie z akcie nájdete vo fotoalbume Deň zdravej 
výživy. 

 

V mesiaci október sme si pripomenuli aj Svetový deň jablka. 
Jablko – také obyčajné slovo, s ktorým sa stretávame už v útlom veku. 
Sladké, voňavé, šťavnaté.... Jablko je jedným z najzdravších druhov 
ovocia. Patrí medzi prvé ovocie, z ktorého mamičky strúhajú kašičku 
malým detičkám. Už malé dieťa vie, že jablko skvelo chutí a cíti, že je 
zdravé. Vie tiež, že je guľaté, červené, zelené alebo žlté ako slniečko.  
Deti si z domu v ten deň priniesli jablká, z ktorých sme si v triede urobili 
výstavku. S vystavenými jablkami sme i súťažili v týchto kategóriách: 
najväčšie, najmenšie, najškaredšie, najkrajšie jabĺčko a najkrajší 
jablkový panáčik.    

  
Taktiež sa deti pustili do kreslenia najkrajšieho jabĺčka. Deti prvého 
oddelenia vyfarbovali omaľovánky s témou jablka a tí starší vlastnoručne 
kreslili jablká. 
Jablkový deň ešte týmto nekončil. Veď čo by to bol za deň, keby sme sa 
nepustili do jedenia jabĺčok. Deti súťažili: z každého oddelenia po tri deti 
jedli jabĺčka a ich kamaráti z oddelenia ich kŕmili. Potom sme ocenili 
najlepších jabĺčkožrútov.    

   
Potom sme sa pustili do jablkového tanca. Za najlepší jablkový tanec 
deti získali diplomy.   



Na záver celého dňa ochutnali deti aj špeciality z jabĺk, ako jablčník 
a rýchly jablkový koláč, ktoré pripravili pani vychovávateľky. Všetkým 
veľmi chutilo čo môžete vidieť aj na fotografiách vo fotoalbume v 
priečinku Deň jablka v ŠKD. Na koniec si všetky deti zatancovali  na 
pesničku Jabĺčko od Kristíny. Strávili sme s deťmi zaujímavý deň a opäť 
sme sa presvedčili, že najväčšou radosťou pre pedagóga sú rozosmiate 
očká jeho zverencov.  
 

Jesenné šantenie                                                                        
 
 Jeseň je jedno z najpestrejších období roka. Príroda hrá krásnymi 
farbami a ponúka nám veľa materiálu pre činnosti. Aj deti z ŠKD tvorili 
a vyrábali.  Vytvárali  krásne jesenné dekorácie, pri ktorých použili aj 
dary prírody. Ich práce skrášľovali nielen triedu ale aj nástenky vo 
vestibule budovy školy, a tak umožnili jeseni zavítať do priestorov našej 
školy.                    
Pestrofarebná jeseň však vylákala deti aj na školské ihrisko, kde šantili 
v záplave farebných listov z našich košatých stromov. Slniečko nám 
prialo, prialo veselému šanteniu, naháňačkám, či budovaniu najväčších 
kopcov z lístia. Jesenné šantenie a tvorenie si môžete pozrieť v našej 
videoprezentácií  jesenne_santenie. 

Strašidelný deň                                                              

 Pred jesennými prázdninami bolo v ŠKD poriadne veselo 
a strašidelne. Strašilo všade, aj za oknom, ale my sme sa nebáli! Deti 
počas celého týždňa súťažili o najkrajšie tekvicové  strašidlo, ktoré si 
mohli vyrobiť doma  alebo v škole. Tekvicové strašidlá môžete vidieť vo 
fotoalbume.  
Už naši pradedovia vyrezávali tekvice a kládli ich okolo svojich 
príbytkov, aby odstrašili nepriateľov.  Vyrezanú tekvicu volali svetlonos. 
Svetielka svetlonosov, rôzne strašidelné povedačky – takto vyzeralo 
obdobie pred Sviatkami všetkých svätých aj na Slovensku. Týmto 
strašidelným jesenným sviatkom sme sa nechali inšpirovať aj my 
v ŠKD.  Deti si počas celého týždňa v ŠKD vyrábali rôzne strašidelné 



plagáty, tekvice, duchov, mačky, ale taktiež pavúkov nachádzajúcich sa 
na krásnych pavučinách. Všetkými týmito výtvarnými námetmi sme si 
vyzdobili strašidelnú triedu. 
 Pani učiteľka Evka Dideková nám odprezentovala niečo z histórie 
strašidiel, porozprávala strašidelný príbeh a deti pri počúvaní maškrtili 
medovníkové tekvičky a zapíjali červeným čajíkom. Potom sme sa všetci 
premiestnili do strašidelnej triedy, kde sa začal deň strašidelným tancom. 
Šikovnosť deti sa preukázala aj v metlovom tanci. Najlepší tanečníci boli 
ohodnotení krásnymi diplomami a vecnými cenami.                                
Na záver sme si spoločne zatancovali, kde deti ukázali svoju tvorivosť. 
Predviedli svoje tančeky a choreografie. Deň sme ukončili spoločnou 
fotkou, každé dieťa  dostalo  účastnícky list a spoločným, hlasným 
výkrikom:  

,, DOSTRAŠENIA O ROK ! BU- BU !“ 
sme opustili našu strašidelnú triedu.  
Fotky nájdete v priečinku Strašidelný deň.   
 
 
Záložkománia 
  
 Keď Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave 
vyhlásila  projekt „Záložka do knihy spája školy“, aj deti z ŠKD sa pod 
vedením pani vychovávateliek rozhodli, že nejaké záložky vyrobia aj oni. 
Žiaci sami podávali návrhy na záložky. Rozvíjali svoju fantáziu a 
inšpirované jesennou tematikou navrhli záložky v rôznych tvaroch a 
postavičiek. Chuť a šikovnosť detí bola na mieste, čo môžete vidieť aj 
v našej videoprezentácii. Všetky záložky sme poskytli vedúcej projektu, 
ktorá ich pridala k ostatným a zaslali na vybranú školu.  
Video o tvorbe našich záložiek nájdete na našom webe v priečinku 
videoprezetácie s názvom zalozkomania_0002.wmv . 
 
 
Talentmánia v ŠKD 
 
O šikovnosti našich detí svedčí súťaž  mladých talentov. Dňa 03.11. 
2014 sa v ŠKD uskutočnila Talentmánia. Do súťaže sa zapojili deti zo 
všetkých oddelení. Súťažili v kategóriách spev, tanec, skupinový tanec 
a výtvarný talent. Porota mala ťažké rozhodovanie, lebo talentov bolo 
naozaj dosť a museli dlho zvažovať, aby sa rozhodli správne. Nakoniec 



porota vyhlásila v každej kategórií najlepších súťažiacich, ktorí boli 
odmenení diplomom, sladkou odmenou a vecnou cenou.  
Krátke videá s vystúpení detí nájdete na webe školy v priečinku 
videoprezentácie. 
 
 
Súťaže s kopou lístia 
 
To bolo radosti...... nikto z nás netušil, ako naše deti radi  pracujú. 
Využili sme dlhú jeseň a deti z ŠKD sa rozhodli pomôcť pri jesennom 
čistení v areáli školy. Na školskom ihrisku bolo množstvo 
pestrofarebných listov, ktoré sme sa rozhodli využiť pre svoje 
jesenné  súťaženie. Po úvodných pokynoch a odštartovaní sa malí 
,,listozberači“ zodpovedne pustili do zberu listov do odpadových vriec, 
ktoré potom  zosýpali do jedného veľkého vreca.  Zvíťazila skupina detí, 
ktorá nazbierala najviac vriec. Bolo ich až 13. 
Víťazmi vak boli všetky deti, ktoré sa zapojili do súťaže, aj keď 
nazbierali menej vriec lístia lebo prispeli k vyčisteniu nášho školského 
areálu. Na fotografiách a videu na našom webe môžete vidieť elán, 
s akým deti súťažili. 
 
Európsky týždeň boja proti drogám – 16.-22.novembra 
 
Európsky týždeň boja proti drogám vyhlásila  Európska komisia v roku 
1998. Začal sa v Grécku a pokračoval vo všetkých  členských štátoch 
EU. 
Droga sa stala realitou dnešnej súčasnosti. Popri alkohole a tabaku veľmi 
rázne vstupujú do nášho života i ďalšie drogy, po ktorých siaha žiaľ 
čoraz viac mladých ľudí. Neskôr sa stalo nepísanou tradíciou, že 
v jesenných mesiacoch – osobitne v novembri - sa  viac ako inokedy 
organizujú alebo zviditeľňujú  pre verejnosť aktivity, ktoré v konečnom 
dôsledku napomáhajú k znižovaniu dopytu po drogách. 
V tomto týždni sme aktivity v ŠKD naplánovali a uskutočnili takto: 
utorok – súťaživé odpoludnie,  

 



streda – pani učiteľka Dideková (koordinátorka protidrogovej 
prevencie)  prezentovala deťom, čo je to vlastne droga a aké drogy 
poznáme, 

  
 

štvrtok – sme sa venovali znovu športu, súťaživého ducha sme využili 
v našej telocvični a v závere dňa prebehla diskusia o drogách a alkohole, 

  
 

piatok – deň s výtvarnými kresbami o drogách, z ktorých  sme urobili 
nástenku Drogy očami detí. 
Na záver celého týždňa sme si pripomenuli, že hlavnou zbraňou 
proti drogám je šport. Preto sme sa aj my v ŠKD počas tohto 
týždňa snažili žiť v tomto duchu a viesť deti k správnemu 
rozhodnutiu,  aby v živote neprepadli k závislostiam a dokázali 
v správnej chvíli použiť slovo  

NIE.                  

 



Rozhovor sRozhovor sRozhovor sRozhovor s    pani vychovávateľkou ................pani vychovávateľkou ................pani vychovávateľkou ................pani vychovávateľkou ................    
.......................... Mgr. Monikou Staňovou.......................... Mgr. Monikou Staňovou.......................... Mgr. Monikou Staňovou.......................... Mgr. Monikou Staňovou    

  
Zvedavé otázky sme položili i pani vychovávateľke z prvého oddelenia 
školského klubu detí. Pani vychovávateľka nám na ne ochotne 
odpovedala: 
 
1. Pani učiteľka, čím ste chceli byť, keď ste vyrastali? 
Nikdy som nemala predstavu čím chcem byť. Keď som bola malá, vždy 
sa ma to niekto pýtal. Moja odpoveď bola: “Vydám sa za pracháča 
a budem doma!“ ☺ 
 
2. Aká je Vaša obľúbená farba? 
Ružová, fialová, čierna. 
 
3. Kto je Váš obľúbený herec, herečka? 
Herec – Vin Diesel, herečka – Emily Deschanel. 
 
4. A Váš obľúbený spevák, speváčka? 
Spevák – Ego – Róbert Burian, speváčka – Dominika Mirgová. 
 
5. Aká je Vaša obľúbená značka alebo model auta? 
Kia Sorento. 
 
6. Pani učiteľka, viete hrať na nejaký hudobný nástroj? 
Kedysi som hrávala na keyboard. 
 
7. Máte nejaké domáce zvieratko? 
Áno mám, dostala som od Ježiška psíka Alfrédka. Tu je: 
 

     
 

Je veľmi pekný. Pani učiteľka, ďakujeme Vám za rozhovor! 



Advent v ŠKDAdvent v ŠKDAdvent v ŠKDAdvent v ŠKD    
 
Toto dvojčíslo Školáka sa len tak hemží rôznymi podujatiami, ktoré uskutočňujú 
naše deti v ŠKD. Po veselej jeseni nastalo obdobie adventu. Advent je kratším 
obdobím, no i napriek tomu sa v školskom klube toho udialo dosť. Prečítajte si, 
ako tento predvianočný čas prežívali deti po skončení vyučovania. 
 

Advent, advent, štyri sviece, 
prvá z nich sa zatrbliece. 

Za ňou druhá, tretia zhorí, 
prinesieme stromček z hory. 

A keď štvrtá horí stíška, 
tešíme sa na Ježiška. 

 
 Advent je čas príprav na Vianoce. Začína sa štyri týždne pred 
Štedrým dňom. Symbolom adventu je od nepamäti adventný veniec 
zdobený štyrmi sviecami, podľa počtu adventných nedieľ. Poslednú 
nedeľu pred Vianocami sa zapáli aj posledná svieca. 
Deti v školskom klube vyrobili vlastnoručne originálne adventné 
venčeky z papiera. Vyfarbený vianočný stromček nalepili na papierové 
taniere a vytvorili adventný kalendár - po obvode taniera napísali číslice 
od 1 po  24, ktoré symbolizujú počet dní do Vianoc. Naše 
deti  sa  venovali aj inej forme výroby adventného kalendára, ktorý 
vytvorili z roliek toaletného papiera. Na ne  nalepili mikulášske 
čižmičky. S plným sústredením vyfarbovali domčeky s hádankami. 
Aby nastala aj v škole príjemná adventná atmosféra, deti zhotovili 
nástenku na dolnej chodbe základnej školy,  na ktorú 
umiestnili  vyrobené adventné venčeky a adventné kalendáre (pozri foto 
na zadnej strane tohto dvojčísla). Čo sa nezmestilo na nástenku, 
deti  uložili na parapetné dosky v triedach. 
Aktivity adventného obdobia v našom školskom klube môžete vidieť vo 
fotogalérii na webovej stránke. 

Mikuláš v ŠKD                                                                            
 
 Mikulášske popoludnie v ŠKD sme strávili v tvorivej atmosfére. 
V úvode pani vychovávateľky porozprávali žiakom o histórií a význame 



tohto sviatku. Prvákov najviac zaujímalo, ako je možné, že Mikuláš 
stihne za jeden deň rozniesť darčeky všetkým deťom ☺ ☺ ☺. Odpoveď 
bola viac ako jasná: „Má predsa čarovnú moc!“  
Žiaci motivovaní rozprávaním o živote sv. Mikuláša sa s chuťou pustili 
do vyfarbovania Mikulášov a anjelov. 
Staršie deti za pomoci pani vychovávateľky ozdobili vianočný stromček. 
Iné deti zase vyrábali z papierových tanierov krásnych čertíkov. 
Výsledkom ich snaženia boli krásne výtvarné diela, ktoré nám vyzdobili 
naše triedy.    

    
V závere príjemne stráveného popoludnia žiaci ochutnávali oblátky 
s medom, ktoré im veľmi chutili. 

 
 

Zimná a vianočná výzdoba                                                             
 

 Aj naša škola už obliekla svoje zimné rúcho - šišky, zvončeky, 
vločky, hviezdičky a stromčeky vytvorené šikovnými rukami našich detí. 
Tie netrpezlivo očakávali príchod ozajstnej snehovej nádielky. 
Perinbabka však bola v decembri na sneh skúpa, tak sme aspoň kreslili 
snehuliakov. 
Očakávaný príchod Vianoc pripomínali v priestoroch školy aj detské 
práce  na nástenkách – lovili sme kaprov, vytvorili zimnú krajinu očami 
detí, anjelikovia  symbolizovali čarovnú atmosféru Vianoc. 
Vianočná dekorácie dopĺňajú zimnú výzdobu školy a vdychujú škole 
neodmysliteľnú sviatočnú atmosféru blížiacich sa vianočných sviatkov. 
 



     
 

 
Vianočné posedenie 

 
 Opäť nám nežne zaklopali na dvere, prišli ticho, nenápadne, 
vyšívané striebornými stehmi starej mamy. Áno sú tu VIANOCE. Čas, 
keď sa stretávajú rodiny, príbuzní, známi, keď si sadáme k spoločnému 
stolu, aby sme sa tešili z jedinečnej sily, ktorej hovoríme rodinné puto. 
Aj my, deti z ŠKD, sme sa veľmi tešili a čakanie na Vianoce sme 
si spríjemnili pri vianočnom posedení, súčasťou ktorého bolo 
i spievanie kolied. Pri vyzdobených perníkoch (ktoré sme si sami 
vyzdobili) a teplom čaji sme si porozprávali o oslavách sviatkov 
vo svojich rodinách a o tradíciách Vianoc v iných krajinách. 
Taktiež sme si pospomínali na najkrajšie vianočné rozprávky. Na 
záver celého posedenia nám pani vychovávateľky pustili krásnu 
vianočnú rozprávku Rolničky.   
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Tretiemu oddeleniu ŠKD „šéfuje“ pani vychovávateľka Danka 
Pružincová. Aj tá bola ochotná a odpovedala nám na naše otázky. Tu je 
náš tretí rozhovor. 
 
 
1. Pani učiteľka, čím ste chceli byť, keď ste vyrastali? 
Chcela som byť speváčkou alebo herečkou. Potom kaderníčkou 
a nakoniec učiteľkou, čo sa mi aj splnilo. 
 
2. Aká je Vaša obľúbená farba? 
Zelená a červená. 
 
3. Kto je Váš obľúbený herec, herečka? 
Môj obľúbený herec bol Miško Dočolomanský. 
 
4. A Váš obľúbený spevák, speváčka? 
Od detstva je mojím oblúbeným spevákom Dalibor Janda. Speváčka – 
Katka Knechtová. 
 
5. Aká je Vaša obľúbená značka alebo model auta? 
Obľúbenú značku auta nemám ale celkom sa mi páči Ford. 
 
6. Pani učiteľka, viete hrať na nejaký hudobný nástroj? 
Učila som sa hrať na flautu a klavír. 
 
7. Máte nejaké domáce zvieratko? 
Nie, nemám. 
 
 
 

Pani učiteľka, ďakujeme Vám za rozhovor! 
 

 



ZimaZimaZimaZima v v v v    ŠKDŠKDŠKDŠKD                                

Zimné tvorenie                                                                                                                                                                                         
 
 Deti sa hneď po vianočných prázdninách  pustili do zimného 
tvorenia, lebo pani zima so svojou snehovou nádielkou k nám stále 
nezavítala, tak si ju chceli pripomenúť. Deti robili ľadových medveďov 
otláčaním korkových štupľov na modrý papier a potom si  z nich urobili 
nástenku na dolnej chodbe.  Taktiež sme robili  ľadové jazero, na ktoré si 
deti nalepili vatu a do stredu vyfarbili postavičky krasokorčuliara, či 
krasokorčuliarky a hokejistov, ktoré neskôr zdobili parapety na oknách. 
Keďže na parapete bolo miesta stále dosť, rozhodli sme sa vyrobiť  aj 
lyžiarov. Snehu nikde, ale mrázik začal farbiť naše detské líčka, tak sme 
sa rozhodli urobiť si rukavičky a čiapky, aby nám bolo teplučko.  Vonku 
nakoniec trošku primrzlo, tak sme vyrobili i korčule. 

  
 

 
 

Výrobky pre budúcich prváčikov 
 
 V januári, pri príležitosti zápisu do 1. ročníka vyrábali deti 
z ŠKD svojimi šikovnými rúčkami pestrofarebné darčeky pre svojich 
malých kamarátov – budúcich prváčikov. Kúzelné farbičky a pastelky 
premenili obyčajné výkresy na milé pozornosti, ktoré určite potešia 
nejedného budúceho žiaka či žiačku našej školy. 
Deti vyrábali stojany na perá v tvare medveďa a zapichovače do 
kvetináčov v tvare rozprávkových postavičiek. Každé dieťa, s ktorým sa 



stretneme v septembri v škole, dostalo tiež vtipný pamätný list s týmto 
veršíkom : 

Do školy už tašku máš, 
šlabikár si do nej dáš. 

My sa v škole dobre máme, 
v septembri Ťa privítame. 

Pozrite sa, ako sa nám to podarilo: 
 

   

Deň komplimentov       

 24. január bol "Deň komplimentov". Je to deň, kedy  každý  môže 
dobromyseľne a priateľsky vyjadriť k inej osobe obdiv, ktorým  
vyzdvihuje niečo, čo sa mu na danej osobe obzvlášť páči alebo čo na nej 
pozitívne oceňuje. Môže pritom ísť o osobné vlastnosti, výkony  alebo 
vonkajšie znaky, ako napr. vkusné oblečenie alebo príťažlivý telesný 
vzhľad, a tak si uvedomiť potrebu slušného správania. Vznikol v roku 
1998 z iniciatívy Američaniek  Kathy Chamberlin a Debby Hoffman. Ak 
každý z nás povie aspoň  pár komplimentov ľuďom, na ktorých mu 
záleží, určite sa v jeho okolí bude šíriť tá najlepšia nálada. 
Kto by nerád dostal alebo počul na svoju adresu kompliment? Práve 
preto sme sa rozhodli aj my v ŠKD tento deň ozvláštniť.  Pani 
vychovávateľky deťom najskôr vysvetlili, čo znamená slovo kompliment 
(najmä tým menším). Vysvetlili, aké je dôležité robiť si navzájom 
radosť, hoci aj maličkým komplimentom. V tento deň  si  deti v ŠKD 
mohli navzájom vyjadrovať  obdiv vo forme komplimentov. 
Kompliment si každé dieťa napísalo na papierik, a potom  ho pred 
ostatnými prezentovalo a priplo na nástenku. Deti prvého oddelenia, 
keďže ešte nepoznajú všetky písmenká, svoje komplimenty nakreslili 
a iba porozprávali, prečo majú svojho kamaráta rady. V tento deň bolo 



na deťoch v triede vidieť akosi viac radosti a úsmevov. A presne o to 
nám išlo - spríjemniť si deň  v ŠKD. Deň komplimentov môžete vidieť 
vo fotoalbume. 
 

   
 

Módna prehliadka v ŠKD                                                                  
 
 Mladým ľuďom nepochybne záleží na tom, čo majú oblečené a 
ako v tom vyzerajú. Móda v obliekaní je niečo krátkodobé, niečo, čo sa 
mení každú sezónu. Pri tvorbe modelov je každý návrhár ovplyvnený 
niečím iným. Možno ich ovplyvňuje umenie, počasie, hudba a iné oblasti 
spoločenského života. Predpokladáme však, že ich cieľom je, aby sa 
navrhované oblečenie páčilo a aby bolo príjemné na nosenie. Stáva sa, že 
navrhovaná módna kolekcia vyjadruje aj nejakú myšlienku alebo 
posolstvo. Aj deti z ŠKD si urobili módnu prehliadku v 3 kategóriách – 
plesové šaty, spoločenské šaty a povolania. Pani vychovávateľky sa 
snažili vytvoriť  (niečo ako) predvádzacie mólo, kde sa každé dieťa 
mohlo prezentovať.  
Každý model či modelka sa museli predstaviť porote, ktorá bola 
nekompromisná. Zaujímalo ju, čo model alebo modelka predstavuje a čo 
robieva vo voľnom čase. Preto boli diváci a porota v očakávaní, ako sa 
účinkujúci popasujú s touto nie ľahkou úlohou. Veríme, že sa to našim 
modelkám a modelom podarilo. Môžete sa sami presvedčiť na týchto 
fotografiách a vo fotoalbume na našej webovej stránke. 



    
 

  
 
 
Súťaž v skladaní papierových reťazí 
 
 Deti boli rozdelené do trojčlenných skupín a dostali určitý počet 
nastrihaných prúžkov, ktoré lepili do seba. Mali stanovený časový limit 
15 minút. Počas tohto časového limitu mali pospájať čo najdlhšiu 
papierovú reťaz. Reťaz sa počas vyhodnotenia nemohla roztrhnúť. Pani 
vychovávateľky reťaze premerali na chodbe pred ŠKD, pretože niektoré 
z reťazí boli také dlhé, že sa nezmestili ani na dĺžku triedy, Najlepšia 
skupina bola odmenená diplomom a čokoládou. Nezabudli sme odmeniť 
ani ostatných súťažiacich, ktorí dostali malú sladkosť. Na záver sme sa 
rozhodli zhotovené reťaze použiť na pestrofarebnú karnevalovú výzdobu 
v našej škole.  

   
 



Sánkovačka        
 

Sniežik sa nám chumelí, zimička už prišla...  Pani zima nadelila 
ešte iba  trochu snehu, ale nám to na sánkovačku stačilo.  Deti sa už od 
rána nemohli dočkať popoludňajšej sánkovačky.  Hneď po naobedovaní 
sme sa s deťmi z ŠKD vybrali sánkovať ku ihrisku v Košeci. Deti si 
užívali túto zimnú radovánku s nadšením. Do sýtosti sa vyšantili, 
spokojné a príjemne unavené sa vrátili do školského klubu. Škoda, že už 
na druhý deň sa sneh roztopil. Dúfame, že nám ešte čoskoro napadne a 
deti si ho užijú. 

 
 
Stavanie snehuliakov 
 

O pár dní neskôr snežilo opäť a naše deti si užili snehu znova do 
sýtosti. Keďže bol pekne mäkký, tak sa podarilo niektorým postaviť 
krásnych snehuliakov. Snehuliakov postavili raz dva a veríme, že na 
školskom dvore nám vydržia čo najdlhšie a budeme mať z nich radosť.   
 

  
 
 



Šašovia z ŠKD 
Keď šašovia ožívajú, 
fašiangy sa začínajú. 
Šašo jašo šaškuje, 
loptičkami žongluje. 
 

Deti z ŠKD  si chceli oživiť niektorých šašov, aby mali pekne 
spríjemnené dni do fašiangov. Dostali jednoduchý nápad, ktorý nie je 
časovo ani finančne náročný a priniesol veľa radosti a nadšenia.  
S deťmi sme vyrobili takýchto jednoduchých a krásnych šašov rôznymi 
technikami. Hotové výrobky urobili deťom, aj ich pani vychovávateľkám   
veľkú radosť. Pozrite sa! 

       
 
 
Starostlivosť o vtáčiky v zime 

V piatok 6. 2. 2015 prebehla v našom ŠKD beseda na tému 
„Starostlivosť o vtáčiky v zime“. Na začiatok si deti zaspievali pesničku 
,,Bude zima, bude mráz“ a potom Tamarka s Luckou zarecitovali 
básničku „Hladné sýkorky“. Pani vychovávateľky pripravili deťom 
besedu o tom, ako sa starať o vtáčiky v zime, čím sa prikrmujú a 
deti určovali, ktoré vtáčiky prežijú zimu u nás.  

Deti potom vymaľovávali obrázky s vtáčikmi a kŕmidlami. Niektoré deti 
vytvárali vtáčie búdky s vtáčikmi z papiera, ktorými sme vyzdobili 
nástenku na dolnej chodbe.   

Iní zase robili ozajstné kŕmidlá z kartónu rôznych tvarov, ktoré natreli 
tukom a obsypali slnečnicou, vtáčím zobom, makom a drvenou 
kukuricou. Na záver dňa sme sa rozhodli hotové kŕmidlá zavesiť na 



strom, aby splnili svoj účel a chvíľu sme pozorovali, ako si vtáčiky 
pochutnávajú na ponúknutej hostine.  

  

 

 
 



 

 

Všetkých čitateľov pozdravujú deti z ŠKD! 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

 

 

Pripravuje redakčná rada časopisu Školák 
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