
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Očko 
Pre všetky veľké, aj malé „Očká“. 

Jesenné vydanie časopisu 
 

 

november 2020 
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Po lete zas prišla jeseň, 

spieva s dažďom mokrú pieseň. 

Stromy listy zhadzujú, 

s vetrom šantia, tancujú. 
 

 

 

 

 

 

Milí naši čitatelia! 

Naše „Očká“ prežili ďalšie ročné obdobie vo svojej obľúbenej materskej škole. Každoročné 

akcie, ktoré im pani učiteľky pripravili, však neboli tradičné. Veľa z nich museli vypustiť kvôli 

rôznym zákazom a nariadeniam, no napriek tomu sme sa spoločne snažili aspoň čo to 

vymyslieť. 

Každá trieda realizovala jesenný program podľa 

možností pani učiteliek, spolu s Vami milí rodičia sme 

pracovali na skrášlení nášho exteriéru v rámci dní 

dobrovoľníctva,  tiež sme sa venovali zelenej škole, ale 

poďme sa pozrieť do každej triedy, akú farebnú jeseň 

zažila. 
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Jeseň v triede Mackov 

S príchodom nového školského roka privítala trieda 

Mackov nových kamarátov. Jeseň nám priniesla 

nielen nové detičky do tried, ale aj ďalšie možnosti na 

jesenné aktivity. Sychravý jesenný vietor by bola 

škoda nevyužiť na púšťanie šarkanov. A tak sme si 

vyrobili krásnych farebných šarkanov z papiera 

priamo v škôlke. Vypustli sme ich na oblohu a nechali ich vznášať sa vo vetre. Bol to veľmi veselý  

zážitok pre všetky deti.  

Keďže tvorenie nás všetkých baví spoločne sme sa pustili aj do jesenných tvorivých dielní. 

Tekvice, gaštany, lístie a šípky sme premenili na jedinečné diela, ktorými sme si skrášlili 
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priestory našej šatne. Tak ako 

každý rok sme si užili aj zábavu 

v napadanom lístí, ktoré sme 

spoločnými silami pohrabali.  

Mackovia sa zabavili aj pri vytváraní 

Halloweenskej výzdoby. Tekvice, 

čarodejnice aj duchovia nám aj tento 

rok ,,strašili“ v šatni. Trieda malých aj 

veľkých Mackov si jesenné aktivity 

veľmi užila a už sa tešíme na to čo nás 

čaká v zime. 
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               Ako sa z jesene tešili Sovičky? 

Na začiatku jesene aj do tejto triedy 

nastúpili noví kamaráti, dievčenský 

kolektív osviežili dvaja fešáci - Peťko 

a Jurko. Netrvalo dlho a zapadli do 

nášho kolektívu a vytvorili sa nové 

priateľstvá.  

V týždni od 16. – 22.9.2020 sa Jurkovi 

rodičia zapojili do týždňa dobrovoľníctva a pomohli pri 

oprave a maľovaní vstupnej brány i maľovaní paliet na 

kompostér, za čo im ešte raz ďakujeme. 

V rámci projektu Zelená škola sme počas ešte pekných teplých 

dní pozorovali hmyz na dvore MŠ a tiež vytvorili vzorkovník 

rastlín. 



7 
 

Pred príchodom zimy sme sa stihli 

vyšantiť v opadaných listoch 

a samozrejme ako každý rok sme 

zrealizovali aj jesenné 

upratovanie. Pohrabané lístie sme 

dali do nového kompostéra, ktorý 

nám pomohli vytvoriť rodičia v rámci týždňa dobrovoľníctva. 

V rámci ,,Jesenných tvorivých dielní“ sme vytvorili v priestore MŠ 

jesennú výzdobu obohatenú o výtvory detí, ktoré vlastnoručne vyrobili 

v dopoludňajších aktivitách. Nechýbali ani veselé a ,,strašidelné“ 

vyrezávané tekvičky. 

Pomaličky sa začneme chystať na obdobie 

zimy a príchod najkrajších sviatkov 

v roku. Už teraz sa na ne tešíme. 
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A čo priniesla jeseň Tigríkom? 

Aj naše detičky v triede Tigríkov maľovali 

a kreslili, strihali a lepili, modelovali a 

tvorili jeseň v plnej jej kráse. Pomáhali 

najjednoduchším spôsobom pri jesenných 

prácach v školskej záhrade – zbieraní 

konárov i hrabaní lístia. Detičky to hravo 

spolu zvládli a aby sa im dobre pracovalo 

najprv si zaspievali pesničky a povedali 

básničky. 
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Šikovné „Očká“ prejavili zručnosti 

a tvorivosť prostredníctvom využitia 

rôznych prírodných materiálov, 

ktoré im pani Jeseň ponúkla. 

V náročnom období nezabudli ani na 

starých rodičov, na ktorých si 

spomenuli pri výrobe malého 

prekvapenia v októbri – mesiaci úcty 

k starším. Koncom novembra sa Tigríky oboznámili so správnou zubnou hygienou 

a starostlivosťou o detský chrup, aby ich zúbky zostali vždy „veselé“. 
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Halloween v DSS Slniečko 

Šikovné rúčky detí v Slniečku s pomocou dospelých vytvorili 

obrázok strašidelného netopiera. Najprv ho vyšívali a potom 

mu dokreslili oči a strašidelný úsmev. Na sviatok 

HALLOVEEN si deti vyrezali strašidelnú tekvicu a vytvorili si aj 

kamaráta strašiaka, ktorý ich ráno vítal pri dverách. 

 

 

Jesenné dni dobrovoľníctva 

Aj túto jeseň sme sa v našej škôlke venovali 

dobrovoľníctvu. Kým sa naše „Očká“ 

zoznamovali s hračkami a hľadali si nových 

kamarátov, ich usilovní rodičia sa starali o areál 

našej SŠMŠ. Pohrabali lístie, vytrhali burinu, 
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vykosili záhradu, či iným spôsobom spríjemnili prostredie nášho zariadenia.  

Aj touto cestou sa chceme poďakovať všetkým zúčastneným za to, že sa zapojili do „Dní 

dobrovoľníctva“ a pomohli nám svojou prácou skrášliť areál našej škôlky.  

Veľká vďaka patrí aj chlapcom z resocializačného zariadenia NÁVRAT, ktorí ako každý rok 

urobili veľký kus práce.  
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Ako ďalej Zelená škola? 

Kvietky pomaly odkvitli a prišla jeseň. Avšak v programe Zelená škola 

pokračujeme aj napriek "korone" a chladným dňom. Ako ste si už iste 

všimli aj na našej nástenke, k pocitovému 

chodníčku nám v areáli pribudol 

kompostér, ktorý nám slúži na 

"uskladnenie" opadaných listov a iných 

prírodnín zo záhonov, či z areálu MŠ. 

Poďakovanie patrí oteckovi, p. 

Skladenému, za jeho čas, ochotu a pomoc  

vybudovať kompostér z paliet. Deti tak 

majú možnosť naučiť sa čo, ako a najmä 

prečo kompostovať a určite vám tieto informácie budú  s radosťou referovať. 

Vedľa kompostéra je osadený "zamaskovaný" domček pre ježka, 

ktorý sme s deťmi vyrábali v triede. Tu si mohli vyskúšať ozajstnú 

prácu s drevom, klincami a kladivom. 

V areáli MŠ ježko už býva, zatiaľ sme 

nevypátrali kde, ale snáď čoskoro 

objaví svoj nový domček a prečká v 

ňom zimné mrazy. Týmto sme splnili 

ďalší bod v našom 

environmentálnom akčnom pláne. 



13 
 

Počas teplých ale i chladných 

jesenných dní sme pozorovali hmyz. 

Všade. V tráve, na stromoch, 

kvetoch, no prišiel nás pozrieť aj do 

triedy a na chodbu. Pre deti okrem 

už známych lienok, včielok a 

pavúkov bola najväčším objavom "novembrová" kobylka 

zelená, ktorá sa s nimi rýchlo skamarátila a nebáli sa nechať si 

ju prechádzať sa po ich bunde, či ruke. 

A keďže Zelená škola má ako hlavný cieľ robiť čo učíme a učiť inak, deti  si vyskúšali v novo 

osadenom vyvýšenom záhone ako 

sa sadí cesnak. Pri dobrej 

starostlivosti si cez leto snáď 

pozbierajú  bohatú úrodu cesnaku.   
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Výtvarné súťaže 

Naše detičky túžia objavovať stále 

niečo nové. Snažíme sa poskytnúť im 

rôznorodé činnosti, ktoré im v tomto 

objavovaní pomáhajú. Vhodnou 

formou  rozvíjania  fantázie, kreativity a hravosti je zoznamovanie sa s umením. Výtvarná 

tvorba deťom umožňuje spoznať rôzne materiály a techniky, ktoré im otvárajú dvere do sveta 

nepoznaného, do ríše tvorivej činnosti. To, že sú naše detičky tvorivé vidieť na chodbách našej 

materskej školy, kde výtvarné práce vystavujeme. O 

ich  šikovnosti svedčí aj získavanie cien z výtvarných 

súťaží, ktorých sa každoročne zúčastňujeme. Témy 

výtvarných prác  oboznamujú deti s množstvom 

zaujímavostí, ktoré  sa dejú v ich okolí. Výtvarná súťaž 

„Dúhový kolotoč“, ktorú vyhlasuje Metodicko-

pedagogické centrum v Banskej Bystrici,  nabáda deti 

zamyslieť sa nad  premenou ich okolia. Ministerstvo životného prostredia vyhlásilo výtvarnú 

súťaž „ Je to v mojich rukách“. Poslaním súťaže je 

vštepovať deťom vzťah k prírode. Najdôležitejší faktor 

zúčastňovania sa výtvarných  súťaží je radosť detí z 

tvorivej činnosti. O to väčšiu radosť majú, keď sa ich 

snaha ocení. 
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Veľa zdravia prajeme všetkým oslávencom... 
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Ako efektívne zvládnuť karanténu v domácom prostredí? 

Každý rodič si našiel vlastnú stratégiu, akou pomáha svojmu dieťaťu pri 

zvládaní tohto „nového režimu“. Využívané stratégie sa môžu líšiť v časovej 

náročnosti a efektivite.  

Tu je zopár rád, ktoré Vám môžu pomôcť: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prajeme Vám veľa síl a zdravia. Váš tím SCŠPP 
 
     
    

Vymyslite niečo nové, aby ste sa vyhli jednotvárnosti, napr. 

1. Urobte si bunker pomocou deky. 

2. Vyrobte si auto z veľkej krabice. 

3. Vytvorte si v byte prekážkovú dráhu pomocou krepového papiera. 

Vytvorte deťom režim, ktorý budete 

dodržiavať aj Vy. Zostavte si denný plán 

s pomocnými domácimi činnosťami, 

ktoré deťom pomôžu prekonať 

stereotyp. 

Nevyvolávajte zbytočnú paniku. 

Uistite dieťa, že aj pre Vás je táto situácia 

nová a musíte sa zorientovať v záplave 

nových informácií. Dieťa sa však vo 

všetkom môže na Vás spoľahnúť. Pocit 

istoty je veľmi dôležitý. 

Nerobte za deti to,  

čo dokážu spraviť sami. 

Zahrajte sa spolu. V súčasnosti je 

k dispozícií obrovské množstvo 

spoločenských hier, ktoré podporujú 

rozvoj pamäte, pozornosti, rýchlosti 

postrehu a myslenia,.... 

Snažte sa myslieť pozitívne. Dieťa 

cíti a vníma každú Vašu náladu. 

Veľa sa s dieťaťom rozprávajte. 

Odpovedajte mu na všetky 

otázky, ktoré sa pýta.  

Nenastavujte deťom nereálne a nesplniteľné 

ciele. Nastavte si spolu krátkodobé ciele, 

ktorých dosiahnutie ich posunie 

k vzdialenejším a dlhodobým cieľom. Je 

potrebné, aby dieťa prežilo zážitok úspechu, 

aby neklesla jeho motivácia pri neúspešnom 

dosahovaní. 

nereálnych cieľov. 
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...lúčenie detí... 

Romanko: Ahoj Sofinka, budeš mi chýbať. 

Sofi: Dobre, aj ja tebe. 

…rozhovor… 

P. uč: Lukáško ako sa má sestrička? 

Luki: Elinka nemá zuby a aj tak chrúme čičinky. 

...pri obede... 

Laurinka: Miško, jedz tú kapustu! Z toho sa dobre vykakáš a korona ťa nechytí. 

...pozdrav pani učiteľke... 

Borisko: Ahoj pani učiteľka, tak čo, zase si v robote? 

...rozhovor po víkende... 

P. uč.: Luky a ty si čo robil cez víkend? 

Lukáško: Bol som na cintoríne. Sú tam zasadení moji starkí. 

Výroky našich „Očiek“ 
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...niečo pre naše „Očká“... 

Vystrihni obrázky, poskladaj ich a nalep na papier. Uvidíš, kto ťa 

najbližšie navštívi. 
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