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Očko

Pre všetky veľké, aj malé „Očká“.

Súkromná špeciálna materská škola, Slnečná 34, 974 04 Banská Bystrica
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Milí čitatelia!
Zima skončila, slniečko vykuklo a aj keď sa mu stále
ešte veľmi nechce svietiť a hriať nás, dátum
v kalendári nám ukazuje, že leto sa blíži. V našej
materskej škole sa toho za posledné mesiace veľa
udialo a náš časopis je rekapituláciou toho naj.
Preto sa príjemne usaďte a v tichosti si prečítajte

aké zážitky a prekvapenia
nám a našim „Očkám“
priniesli predchádzajúce
mesiace.

Malí mackovia
Jarné

mesiace

opäť

do

triedy

priniesli
Malých

mackov

množstvo

veselých zážitkov a nových
poznatkov. V marci, mesiaci kníh, nás potešili zapožičané knižky z knižnice. Vynesením
Moreny v areály našej škôlky sme si opäť pripomenuli ľudové tradície. V duchu ľudových
tradícii sa niesli aj veľkonočné sviatky, kedy Malí mackovia zdobili veľkonočné vajíčka.
Nevynechali sme ani oslavu
sviatku našej planéty Zeme a
spoločne sme vyčistili areál
našej škôlky aj blízke okolie.
V máji sme zase potešili
maminky

natočením

besiedky, ktorú si naše
šikovné „Očká“ nacvičili. Za chvíľu k nám už zavíta leto a my sa už teraz sa tešíme na to ako si
ho spoločne užijeme
v našej škôlke.

Veľkí mackovia
Počas uplynulých týždňov trieda veľkých mackov nezaháľala a pokračovala
v naplánovaných aktivitách . Jednou z nich bolo zapojenie sa do výtvarnej
súťaže, v ktorej každý jeden z nás mohol predviesť svoj umelecký talent. V rozvíjaní
umeleckého talentu sme pokračovali aj pri usilovnom trénovaní programu básní, piesní a
tanca pre naše mamičky.

V rámci projektu Zelená škola sme si v triede
posadili kvietky ,,smrádky“, o ktoré sme sa
poctivo starali a následne sme ich presadili do
exteriéru SŠMŠ s cieľom vytvoriť si kvetinový
záhon. Tiež sme si v rámci jarných dní spestrili
dopoludnie rôznymi aktivitami ako bolo
vynesenie Moreny, čistením areálu SŠMŠ sme

oslávili „Deň Zeme“, postavili sme dievčatám máj, či sme sa naučili
niečo o lese v rámci „Lesníckeho dňa. Koniec školského roka sa už
blíži a nám neostáva nič iné ako sa pripraviť na rozlúčku s našimi
predškolákmi, na ktorú sa už teraz všetci tešíme.

Malí aj veľkí tigríkovia
...heš Morena, heš, do kompostoviska bež!
Takto

netradične(ekologicky)

sme

si

prispôsobili text piesne v tejto „covidovej
dobe“, aby sme vyhnali pani Zimu. Hoci za
oknami tried ešte dlhšie vystrájala, Tigríkovia
si naďalej rozvíjali a upevňovali zručnosti
podľa svojich schopností, nadobúdali nové

vedomosti, prehlbovali
kooperatívnu
spoluprácu a to všetko
za prítomnosti kamoša
„Zdravíčka“.
V mesiaci marci sme sa prešli rozprávkovým svetom,
spoznali sme svet zvieratiek, zo
starého papiera vyrobili nový a farebný! Učili sa zatĺkať klince, či stavať
zámky zo stavebníc. S príchodom jari sme si
predpestovali rastlinky a pozorovali sme ako
rastie fazuľka, cuketa i letničky „smrádky“.
Aprílové aktivity boli zamerané na prírodu a
ekológiu.

Vlastnými

skúsenosťami

nadobúdali vedomosti o našej Zemi v
aktivitách, ktoré sme realizovali aj v areáli našej školy. Lupami
vyhľadávali

a

pozorovali

hmyz,

prikrmovali ho, určovali vek stromov

a adoptovali si ich, preskúmali, kto sa zabýval v našom
hmyzom hoteli. Čistili kvetinové záhony od burín,
z trávnika vyhrabali staré lístie, aby nás svojou krásou
potešili jarné kvietky.
Tigríkovia potešili svoje mamičky v májový sviatok
srdečnými básničkami, pesničkami, tančekmi, darčekmi,
prostredníctvom videa. Ešte dlho im znela pesnička
...mamka moja, mamička, ty si moja hviezdička, ja ťa
veľmi milujem, a lásku ti sľubujem...

Múdre sovičky
Marec – mesiac knihy sa oslavuje už dlhé desiatky rokov. Pri
tejto príležitosti sa aj my v SŠMŠ snažíme vzbudzovať u detí záujem o literatúru rôznymi
aktivitami. Ani tento rok sme nevynechali triedny projekt ,,Putovná
kniha“, v ktorom putovala jedna vybraná rozprávková kniha od
dieťaťa k dieťaťu. Deti si mali vybrať jednu rozprávku, ktorú im
rodič, prípadne starší súrodenec prečíta a do putovného zošita
nakresliť obrázok z jej obsahu. Keď kniha doputovala medzi
všetkými deťmi, spoločne
sme sa rozprávali o tom,
kto si akú rozprávku vybral a čo nakreslil.
S príchodom jari sme nevynechali ani každoročné
vynášanie Moreny za sprievodu spevu a tanca.
Pomaličky sa blížila Veľká noc, na ktorú sme sa
pripravovali tvorivými dielňami, kedy sme si každý
deň vytvorili niečo zaujímavé s veľkonočnou
tematikou. Touto cestou by sme chceli poďakovať aj
Dominikinej mamke, ktorá nás zásobuje tvorivými materiálmi, z ktorých môžeme vytvárať
krásne dielka.

Keďže nám nie je
ľahostajné ako bude
vyzerať

naša

Zem

o niekoľko rokov, tak
sme sa v apríli venovali
problematike ekológie
a ochrane

prírody.

Učili sme sa prečo je dôležité separovať odpad, ako ho máme separovať a ako môžeme chrániť
našu Zem. A aby sme neboli len pri rečiach, vybrali sme sa aj do okolia SŠMŠ, kde sme vyzberali
velikánske vrece odpadkov. Deti sa tešili, že mohli aj ony priložiť ruku k ochrane prírody a pani
učiteľky boli a sú na ne pyšné.
Mrzí nás, že ani tento rok nám situácia nedovolila usporiadať besiedku k príležitosti Dňa
matiek. Rozhodli sme sa mamičky potešiť aspoň prezentáciou, kde sa im „Očká“ predstavili
s divadielkom, tančekom, spevom piesne a odpoveďou na otázku: ,,Prečo ľúbiš mamičku?“

Domov sociálnych služieb Slniečko
Tak ako každý rok, tak aj tento sa u nás konal karneval. Pred tým ako sa
deti predviedli v krásnych maskách, ktoré im rodičia vytvorili a priniesli, si
vytvorili krásne zvieracie
škrabošky, ktoré vyfarbili a
dozdobili podľa vlastnej
fantázie

a ich

krásne

výtvory nám zdobili šatňu.
Sviatky jari sa niesli
v duchu tradícií. Deti si
s dopomocou

vyfarbili
rôznymi technikami symbol
jari, ktorým je snežienka.
V priestoroch šatne i triedy
sme si vytvorili krásnu
veľkonočnú výzdobu, ktorá
robila radosť deťom aj ich
rodičom.

S príchodom

Veľkonočných sviatkov si
deti

vytvorili

veľkonočné

rôzne
vajíčka,

s ktorých mali radosť.

Pri príležitosti sviatku našich mamičiek
sme spoločne s deťmi vytvorili papierové
dezerty s malou sladkosťou, ktorým potešili
mamičky za ich lásku a starostlivosť.
V rámci Zelenej školy sme sa aj my zapojili
do skrášlenia nášho okolia, spoločne sme
si vysadili kvetinovú výzdobu, ktorá nám bude robiť radosť pri pobyte vonku.

1. jún, sviatok našich
„Očiek“
Samozrejme sme nezabudli ani na
sviatok našich „Očiek“, kedy sme
im pripravili rôzne zábavne
súťaže, prechádzku na zmrzlinu,
výlet do lesa alebo
„Bublinkovú
párty“ ktorú mali
naši

kamaráti

z DSS Slniečka.
Na záver dňa ich

prekvapila aj p. riaditeľka, ktorá im
odovzdala krásne diplomy a tiež ich potešila zaujímavými hračkami do tried.
V júni sa ešte rozlúčime s našimi predškolákmi
a poprajeme im všetko dobré. Hlavne veľa
úspechov, nových kamarátov a milé pani učiteľky
v škole. A nakoniec HURÁ, máme PRÁZDNINY!!!

Výtvarné súťaže
Tvorivosť a fantázia našich „Očiek“ sa odráža vo výtvarných
prácach, ktorými sa prezentujeme v rôznych výtvarných súťažiach. Naša snaha bola aj v
minulosti odmenená peknými cenami. Jedným z
našich úspešných výtvarníkov je Miško Majer, ktorý
vo výtvarnej súťaži pod názvom „ Kde bolo, tam
bude...“ získal ocenenie vo svojej kategórii.
Tento rok sa budeme uchádzať o ocenenia
výtvarných prác našich „Očiek“ vo výtvarnej súťaži
pod názvom „Čarujem farbičkami“, ktorú
zabezpečuje Metodicko- pedagogické centrum v
Banskej Bystrici. Držíme našim umelcom palce, aby
ich

tvorba

zaujímavých prác
tešila.

Zelená škola
Naša Súkromná špeciálna materská škola so sídlom na Slnečnej ulici
v Banskej Bystrici sa v školskom roku 2019/2020 po prvýkrát zapojila do
najväčšieho vzdelávacieho programu na svete – Zelená škola. Vzhľadom
k tomu, že sa v areáli našej materskej školy nachádza množstvo stromov a kríkov, deti majú
možnosť priameho kontaktu s faunou a flórou. Aj na základe toho sme si za tému nášho
akčného plánu vybrali Zeleň a ochranu prírody. Každý deň
nás pri práci motivuje aj naše motto: „Buďme zelená škola,

veď príroda je dobrodružstvo“. Do spolupráce v rámci
programu sme zapojili väčšiu časť nášho kolektívu, „Očká“
a samozrejme rodičov, za čo im patrí
naša veľká vďaka.
V školskom roku 2020/2021 sa nám
v interiéri aj v exteriéri materskej školy
podarilo dosiahnuť viaceré viditeľné a pozitívne zmeny. Pre „Očká“ sme
vybudovali pocitový chodník, umiestnili sme vyvýšené záhony, ktoré

využívame na výsadbu a pestovanie úžitkových i okrasných
rastlín a na následnú edukačnú činnosť s deťmi. Hmyzí hotel
z paletového dreva, úkryt pre ježka, vybudovanie kompostoviska,
vŕbového domčeka, či inštalácia vtáčích búdok sú ďalšie výsledky
našej vzájomnej spolupráce. Taktiež sa zapájame do kŕmenia
vtáčikov a svetového Dňa Zeme,
separujeme použitý papier a čochvíľa zabudujeme separovacie
kontajnery na plasty, papier a sklo aj v interiéroch škôlky.
Rozšírili sme výučbový program o rôzne environmentálne
aktivity prebiehajúce v exteriéri materskej školy.
V rámci

programu

Zelená škola je našou
prioritou

vytvárať

priateľské

vzťahy,

podporovať pozitívne zmeny myslenia a správania detí
i dospelých, posilňovať vzájomnú spoluprácu a to
všetko s cieľom ochrany a zlepšovania životného
prostredia.
Sme presvedčení, že výchova k ohľaduplnosti k životnému prostrediu bez interakcie detí nie je
možná. Je potrebné vhodne motivovať deti, zvýšiť ich záujem o prírodu prostredníctvom
hravých a zaujímavých aktivít. Veríme, že sa nám ďalšie naplánované aktivity podarí
zrealizovať a aj našej škôlke bude zaslúžene patriť titul „Zelená škola.“

Sofinka

Šimonko

Laurinka

6 rokov

6 rokov

4 roky

Miško

Viktorko

7 rokov

7 rokov

Natálka
6 rokov

Riško

Paulínka

Miško

4 roky

4 roky

5 rokov

Miško

Dominik

Sofia

6 rokov

4 roky

9 rokov

Matejko

Jacques

4 roky

7 rokov

Dominika
5 rokov
Siska

Hanka

Oliverko

Nelka

5 rokov

6 rokov

6 rokov

6 rokov

Lukaško

Mirko

6 rokov

7 rokov

Emka
6 rokov
Lukáško

Matiasko

5 rokov

6 rokov

Borisko
5 rokov
Matiasko

Dominika

6 rokov

6 rokov

Naša nová psychologička
Volám sa Lena Čupková a som Vašou novou
psychologičkou. Narodila som sa v Banskej Bystrici.
Počas štúdia som zavítala a na istý čas som sa usadila
v Prešove. Tu som ukončila magisterský stupeň
denného štúdia jednoodborovej psychológie. Následne
som sa rozhodla v ceste štúdiom pokračovať v rámci
postgraduálneho štúdia a v súčasnosti ukončujem
PhD. štúdium. Taktiež som absolvovala množstvo kurzov zameraných na využívanie
a interpretáciu projektívnych metodík, na krízovú intervenciu a na rôzne relaxačné techniky.
Svoje vzdelanie sa snažím neustále si rozširovať prostredníctvom kurzov a seminárov. Už
počas štúdia som praxovala u detskej klinickej psychologičky a práve táto skúsenosť mi dala
možnosť vyskúšať si na vlastnej koži prácu s deťmi. Zapáčilo sa mi to a svetu detí som zostala
verná dodnes. Žiadny deň nie je taký istý a práca s deťmi mi dáva energiu, ktorá mi vždy vyčarí
úsmev na tvári. V prípade potreby ma môžete nájsť v psychologickej poradni. Teším sa na Vás.

Výroky našich „Očiek“
...pri obede...
Miško: Ja nie som určený k tejto polievke!

...rozhovor po víkende...
P. uč.: Detičky boli ste niekde v prírode cez víkend?
Siska: Nie Dianka lebo teraz je zákaz vystúpenia.

...pri edukačnej aktivite...
P. uč.: Aký máme mesiac?
Peťko: Máj, časky las.

...pri príchode do škôlky...
P. uč.: Nelka, kto ťa tak pekne učesal?
Nelka: Ocino, ale čudoval sa, že mi to aj padlo.
...pri edukačnej aktivite...
P. uč.: Borisko a kde sa dajú kúpiť nožnice?
Borisko: No predsa v nožniciarstve.

...pri obede..
Hanka: Čo máme dnes na obed?
Olo: Podľa toho návodu asi ryžu s mäsom.

...niečo pre naše „Očká“...
Leto sa už blíži a my sa tešíme na letné prázdniny. Niektorí z vás zavítajú do ďalekých krajín,
kde budete môcť vidieť rôzne exotické zvieratká. Možno tam uvidíte aj našu kamošku
korytnačku Elzu, ale najskôr jej prosím poskladajte pancier. Predsa sa bez neho nevyberie do
sveta!
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