
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LENTILKOVÁ ŠKOLIČKA, 
UKRÝVA KLUBÍK PLNÝ DETÍ. 

ČERVENÉ LENTILKY NA LÍČKACH 
A HVIEZDIČKU, ČO V OČKÁCH SVIETI. 

 



TO STE BOLI PORIADNE   

PREKVAPENÍ KEĎ STE 

PRIŠLI PO PRÁZDNINÁCH  

DO NAŠEJ ŠKOLIČKY, 

PRIZNAJTE SA!  

                JA VÁM VERU POVIEM, ŢE NEPOZNÁM 

ŢIADNU ŠKOLU, KTOREJ STENY SÚ POSIATE 

LENTILKAMI. TO JE POTOM TÁ NAŠA ŠKOLIČKA NIE 

LEN FAREBNÁ, ALE AJ SLADKÁ A VESELÁ. 

A V NAŠEJ ŠKOLIČKE BÝVA ŠAŠKO DOTYKÁČIK 

(Monika), TIEŢ CELÝ LENTILKOVÝ,A MAMINKOVSKÁ 

MAGDUŠKA, SUPER DADUŠKA, ŠIKUĽKA EVUŠKA 

A NAJ-NAJ RASTÍK. NAJ SUPROVEJŠÍ TÍM KLUBÍKU 

SA NA VÁS CELÉ LETO TEŠIL A UŢ SA NEVEDEL 

DOČKAŤ, KEDY SA KONEČNE VŠETCI STRETNEME 

A ZAŢIJEME SPOLU KOPEC ZÁBAVY. 

KLUBÍK BOL VEĽMI ZVEDAVÝ NA PRVÁČENCE. SUPER 

DADUŠKA JE ICH SUPER VYCHOŠKA A VEĽMI SVOJE 

KLUBÍČATÁ ĽÚBI.  

TAKŢE DEŤÚRENCE, MY SA VEĽMI TEŠÍME, ŢE SME 

SPOLU A UŢ SME TOHO VERU TÚTO JESEŇ VEĽA 

POSTÍHALI. ALE TO SI MUSÍTE PREČÍTAŤ V NAŠOM 

SUPROVOM ČASOPISE. SNÁĎ TO S POMOCOU SUPER 

DADUŠKY ZVLÁDNU AJ PRVÁČENCE.  
                Šašo DOTYKÁČIK      

 

           
 

 

 

 

 



 

Pravý klubácky rok štartujeme  

v našom Klubíku tradičnou pasovačkou 

prváčikov.  Tento rok sme 

začali o trošku neskôr, lebo 

klubácky Šaško zápasil 

s chrípkou a podobnými otravnými 

záležitosťami. Všetko však poctivo 

dohnal a sľúbená 

pasovačka sa mohla 

konať.  

Našich nováčikov neobišli rôzne 

úlohy, ktorými si museli prejsť, aby 

sa dostali do nášho klubáckeho 

super tímu. Pasovačka prebiehala 

trochu inak ako bolo zvykom po 

minulé roky.  Tento krát nám 

nerobili zábavu deti, ale práve 

vychošky robili zábavu deťom. 

Nahodili sa  do divadelných kostýmov a zahrali deťúrencom divadielko  

o hlúpej princeznej, ktorá 

nechcela chodiť do školy. Ako 

každá rozprávka, aj tá naša mala 

šťastný koniec a z hlúpej 

princezničky sa stala pravá 

školáčka a klubáčka. V obsadení si 

princezničku zahrala Darinka, 

múdrym šaškom bola Monika a 

Magduška si zahrala hneď dve 

úlohy ako kráľovná a rozprávač. Nebola by rozprávka bez strigy, a tú 

nám zahrala Evka, ktorá priletela na metle.  

Po vydarenom divadielku tretiaci, ako skúsenejší klubáci, naučili 

prvákov novú pesničku a spoločne sme si zaspievali aj všetkým dobre 

známu klubácku hymnu. Veselá hra v podaní šikovných druhákov - 

Zlatá brána, naštartovala  samotné pasovanie klubíčat ozajstným  



kráľovským žezlom. 

Pasovania sa ujala 

kráľovská výsosť 

Magdaléna I. Ani jeden 

prváčik neodišiel 

naprázdno a získal  

korunku, šerpu, medailu 

a dotykácky odznak, 

ktoré odovzdávali naši 

najvyšší šéfovia- pán 

riaditeľ a pani 

zástupkyňa Klubíka. Nezabudli sme ani na tie deťúrence, ktoré ku 

nám prišli počas minulého šk. roku a neboli tiež pasovaní. Takže aj oni 

to teraz dohnali. 

 Nakoniec ešte pár bezzubých úsmevov do foťáčika a z prvákov 

sa stali praví novopečení klubáci.   

          DADKA 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Pamätáte sa deťúrence na projekt nášho Klubíku PUTOVANIE PO PLANÉTACH 
ĽUDSKÉHO POZNANIA? Určite áno. Minulý šk. rok sme putovali z planéty na 
planétu a na každej sme sa niečo nové naučili a odniesli sme si veľa pekných 
zážitkov. Náš projekt pokračuje aj v novom šk. roku, ale putovať budeme už 
v reálnom svete 
dospelákov a vašich 
rodičov, ktorí sa 
venujú konkrétnemu 
povolaniu alebo 
profesii. Takto 
zistíte, čo všetko 
môžete v dospelosti 
robiť, čomu sa 
môžete venovať, ale 
aj to, čo všetko 
musíte vedieť 
a naučiť sa. Náš 
projekt má niekoľko 
častí a ku každej 
časti prislúcha iné 
povolanie.  
Aby naša cestička 
bola ešte viac 
zaujímavejšia, podobá sa na hru ČLOVEČE NEHNEVAJ SA. Každé oddelenie má 
svoj domček a päť farebných lentiliek. Vždy keď deťúrence splnia úlohu, zúčastnia sa 
zaujímavej besedy, hry či inej aktivity, posunú si lentilku ďalej. Domčeky majú 
okienka, do ktorých deti vhadzujú mená tých najšikovnejších klubíkov. Tí najlepší, ale 
aj celé oddelenie budú na polroka vyhodnotené a odmenené. Na tejto 

našej cestičke, ale vyhrávajú všetci, lebo sa naučia veľa 
zaujímavých vecí a možno práve táto naša klubíkovská 

hra im pomôže pochopiť, že učiť sa a venovať sa 
tomu čo nás baví, sa naozaj oplatí. V budúcnosti to 

môže byť vašim povolaním, ktoré vás bude 
napĺňať a do práce sa budete tešiť.  
 
                                                        MONIKA 
 
 
 
 



Mamina Michalky Pulščákovej 
pracovala ako colníčka. Prišla medzi 
nás a porozprávala deťom čím sa 
colníci zaoberajú, akú nosia 
uniformu, či používajú zbrane 
a prečo je toto povolanie také 
dôležité a colnica nie je len na 
hraniciach. Ďakujeme za zaujímavú 
besedu teta Martinka. 
Otázka pre vás deti: 

Colníci sa zaoberajú ľuďmi, alebo 
tovarom, ktorý prevážajú a prečo? 

 
 

 
 

 
 
Pani kuchárky zo školskej jedálne 
našim prváčkam poukazovali celú 
kuchyňu, všetky hrnce, kotle, 
sporáky,  mixéry a obrovskú váhu 
na mäsko a zeleninku. Vysvetlili 
dievkam ako a kde sa pripravujú 
jedlá, ktoré potom deti papajú, 
alebo vyhadzujú do odpadu. Pani 
vedúca jedálne dievčatám 
prezradila ako vymýšľa chutný 
jedálniček pre deti. Ďakujeme tety 
kuchárky, vždy všetko spapáme.  
Otázka pre vás deti: 
Existuje stroj na čistenie zemiakov? 

 
Aj tento šk. rok sme zbierali papier, aby 

sme pomohli našej prírode, vyčistili všetky 
kúty od starých škatúľ a časopisov a zarobili 

aj nejaké tie eurá. Po nazbieraný papier 
prišiel pán, ktorý pracuje v zberných 
surovinách a tento papier odvezie 
a vyloží tam, kde sa znovu spracuje. 
Chlapcom porozprával ako sa správne 
papier triedi, váži, kam putuje po zbere 
a čo sa z neho môže opäť vyrobiť. 
Ďakujeme vám za cenné informácie 
a papier budeme nie len zbierať, ale 

hlavne s ním aj šetriť.    
 Otázka pre vás deti: 

Prečo sa musí papier triediť podľa svojej 
kvality a hrúbky ešte pred zberom?                                                      



 

Mamina Mateja a Veroniky Hlaváčovej 
pracuje v lekárni. Prišla deťom 
porozprávať, čo všetko táto práca obnáša. 
Deti sa dozvedeli informácie o liekoch , 
receptoch a priniesla deťom vzorky 
mastičiek, zubných pást a zdravých 
čajíkov. Taktiež sa deti dozvedeli aké 
zdravotné pomôcky sa dajú v lekárni 
kúpiť. Ďakujeme mamine za poučnú 
besedu. 
Otázka pre vás deti: 
Sú všetky lieky voľne predajné? 
 

 

  

Štvrtáci navštívili 
obchod s elektronikou. Páni predavači 
boli ochotní porozprávať deťom ako 
prebieha predaj elektrotechniky a čo 
všetko je v kompetencii predavača 
v obchode. Deti sa oboznámili so 
sortimentom a službami, ktoré obchod 
okrem predaja zákazníkom ponúka. 
Ďakujeme pánom predavačom za 
poučný rozhovor. 

Otázka pre vás deti: 
Aký sortiment ponúka obchod 

s elektronikou? 
 

  

 

Pán Hazucha je trénerom detí vo 
futbale. Bol ochotný venovať sa 
našim chlapcom a predviesť im ako 
prebieha skutočný futbalový 
tréning profesionálov. Chlapci sa 
poriadne zapotili, ale zážitok to bol 
pre nich poriadny. Pochopili, že 
byť trénerom si vyžaduje nie len 
fyzickú zdatnosť, ale aj 
profesionálny prístup 
k športovcom. Na záver museli 
chalani vypracovať test – prípravu 
tréningu. 
Otázka pre vás deti: 
Čo musí predchádzať každému 
športovému výkonu? 



Posledné októbrové dni patria v našom klube 
strašidlám, strigám a čarodejníkom. Preto sme sa aj 
my v tieto dni premenili na strigy a iné strašidlá. 
Klubík pripravil pre deti akciu s názvom Strigônsky 
bál spojený s diskotékou a zábavnými súťažami. 
Hrôzostrašná výzdoba, strašidelné masky a kostýmy 

zamorili našu tanečnú miestnosť a bál sa mohol 
začať.  V strašidelnom duchu sa niesli aj naše úlohy. 

Pri prvom stanovišti si malé strigy a strigôni mohli 
vyskúšať lezenie strašidelnou pavučinou 

alebo hádzanie pavúkov do vriaceho kotla. 
V zamotanej pavučine si deťúrence mohli overiť 

svoje sily a uchmatnúť aj sladkého pavúka alebo strašidelné 
sladké zuby. Nálada a kostýmy boli 
naozaj úžasné a zaslúžili si 
odmenu. Každá striga 
alebo strigôň dostali 
darček, ale najskôr 
museli povedať svoje 
tajné zaklínadlo. Tie 
boli naozaj kreatívne 
a plné zábavy. 
Nakoniec pridávame aj 
svoje:  
 
Abraka - dabraka, 
 nad  klubom zmráka sa.  
Čáry máry, čierne chmáry,  
nezmizne nám úsmev z tvárí.  
Premeníme všetky deti,  
na strigu čo na bál letí. 
Nech je s vami párty fun, 
máme tajný super  plán.   

 
Po spoločnom zaklínadle sme to 
poriadne roztočili na metlách 
v rytme disko a strigônskeho 
tanca. Nechýbali súťaže 
a preteky na metlách ani  
metlový tanec. Naše decká  
sa opäť ukázali ako super  
tanečníci a disko na parkete  
nemalo ani jednu chybičku krásy.   
        DADKA 

POZOR, POZOR!!! 

O ROK PRILETÍME  

ZAS!!! 
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V našom Klubíku sú samé šikovné deťúrence a keby sme mali určiť kto je naozaj 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
V našom Klubíku sú naozaj šikovné deťúrence a keby sme 
mali určiť, ktoré je to najšikovnejšie, bola by to ale poriadna 
fuška. To snáď ani nie je možné. Deti sa zapájajú do naozaj 
rôznych umeleckých, či športových akcií a krúžkov. S Magduškou tvoria krásne 
umelecké dielka a výrobky v krúžku TALENTÍK. S Monikou a pani učiteľkou 

Mirkou cvičia v gymnastickom krúžku 
a spievajú s doprovodom gitary. 

S Evkou tancujú detské tančeky a 
spievajú ľudové pesničky. 
S Darinkou sa hrajú všelijaké 
zaujímavé hry a naháňajú sa 
vonku a s našim Rastíkom deti  

športujú v telocvični aj vonku. 
O zábavu je naozaj postarané a deti 

majú stále čo robiť. Každý môže robiť 
to, čo ho baví. To sme ešte nespomenuli pani 

učiteľku Bibku, ktorá vedie deti vo svojom 
krúžku k literárnej tvorivosti a k recitácii. 
Deťúrence počas pobytu v Klubíku 
stíhajú navštevovať aj výtvarný 
a tanečný umelecký odbor. Čo 
k tomu dodať. Znovu sa budem 
opakovať, že naše deťúrence sú 
naozaj šikovné. Pozrime sa na to 

zblízka:    
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No a teraz nakukneme k našim najstarším  
KLUBÁROM. Minulý školský rok im velil pán                                                                                                           
vychovávateľ JAKUB, ktorý sa teraz už venuje iným 
detičkám v druhom zamestnaní. Držíme mu palčeky  
a pozdravujeme. JAKUBKA vystriedal super vychoš 
RASTÍK. Čo všetko spolu S RASTÍKOM deti zažili?  
 
KUKNIME SA NA TO CEZ NAŠE KUKÁTKO: 
Činnosť klubu na II. stupni - V. oddelenia je zameraná 
podobne ako na prvom stupni. Deti  prechádzajú troma 
fázami činnosti: oddych po vyučovaní spojený s 
obedom v školskej jedálni na ZŠ Bystrická, 
vypracovávanie domácich úloh a samozrejme 
záujmová činnosť.  
Naša činnosť sa podobne ako v iných oddeleniach 
zameriava na rozvíjanie manuálnych i duševných 

zručností, oddych po 
vyučovaní, 

posilňovanie 
športového ducha 

a pravidelný pohyb, zlepšovanie vzťahov 
v kolektíve i na zdokonaľovanie 
vedomostí získaných na riadnom 
vyučovaní.  
V tomto školskom roku sme zatiaľ stihli 
okrem iného pracovať na školských 

projektoch, 
ktoré takto mohli žiaci ľahko dotvárať za 
pomoci vychovávateľa. Podstatnú časť 
našej práce tvorí aj iná manuálna zručnosť 
– vlastná výroba. Podarilo sa nám vyrobiť 
niekoľko gaštanových húseníc i postavičiek. 
Bola potrebná vzájomná pomoc, keďže dierky do 
gaštanov sa nerobia ľahko – tu zabrali predovšetkým chalani. 
Dievčatá potom dotvárali húsenice s plastelínou, či farbami. Z ďalších výrobkov 
spomenieme náramky či nástenné rámiky. Skvelú tímovú prácu odviedli žiaci formou 
pomoci na tvorbe nástenky. Takisto sa venujeme celoročnému klubovému projektu – 
Povolania. Zatiaľ sme sa venovali povolaniam, ktoré sa páčia jednotlivým žiakom. 
Tieto žiaci spracovali v krátkom referáte a odprezentovali. Na projekte budeme ďalej 
pokračovať. Nezanedbateľnou stránkou je pohybová aktivita – okrem futbalu na 



umelom povrchu, florbale a basketbale na ihrisku pred našou SZŠ, využívame každé 
dobré počasie na prechádzky v okolí. Ľahšie športy ako stolný tenis a stolný futbal 
vykonávame priamo v škole. A samozrejme, nešlo by to ani bez viac, či menej 
náročných hier – od jednoduchých ako je Meno, miesto, zviera, vec až po tie 
zložitejšie, ako sú spoločenské hry Activity, či Alias. Príprava na vyučovanie prebieha 
v spolupráci s učiteľským zborom, a v troch dňoch aj formou krúžku Prípravkári. 
                 

                                   
 
 
 
 
             Super vychoš Rasťo 
 

 

Časopis pripravili: 
Grafická úprava: ved. vychovávateľka Monika Kubalová 
Texty: vychoši Monika Kubalová, Darinka Mojšová, Rasťo Novák 
Foto: kto mal práve v rukách foťák - všetci 
 

 


