
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dívajte sa deti na zasnežený svet,, 
na studené sklá okien prilepte 
nošteky. 
Pieseň o šťastí nechajte si znieť, 
nech vás biela krása v srdiečkach 
pošteklí. 



 
 

 

 

 

 

 

  

 

  Čo iné si treba 
priať na celučičký rok 
ako lásku? Veď, keď je 
človek obklopený 
láskou, nechýba mu ani 
pokoj, zdravie a šťastie. 
Keď človek dokáže lásku 
odovzdávať a súčasne ju    

aj prijíma, dokáže zvládnuť 
všetky problémy, lebo 
nikdy nie je sám. 

Preto Vám, deťúrence prajeme v NOVOM ROKU 2013 veľa, veľa a ešte 
viac lásky. Toľko lásky, koľko vaše srdiečko dokáže prijať. Nech sa 
môžete pokojne hrať, veselo sa smiať, dôkladne sa vzdelávať, 
spoznávať nové veci, prežívať kopec zážitkov a popritom vyrásť 
v šťastných dospelákov.  

 
KRÁSNY CELÝ ROK 2013 VÁM PRAJE KLUBÍK 
 

Čo všetko sme v našom Klubíku zažili v predvianočnom čase?  
Ste zvedaví? Ideme si spolu zaspomínať na koniec roka 2012? Nech sa 
páči, stránky nášho super časopisu všetko zachytili a určite na nič 
nezabudli. 
          M.K. 
 
 
 
 
 



  
Napadol nám prvý sniežik, deti 
vybehli von a tešili sa zo 
snehovej nádielky. No a keď 
nám už bola zima, zohrievali 
sme sa v teplom Klubíku 
nielen pri nespútaných hrách, 

ale hlavne pri tvorivých prácach. Deťúrence 
vytvárali všelijaké ligotavé výrobky, učili sa 
šiť, vyšívať a dokonca aj štrikovať. Pracovali 
s hlinou pri tvorbe krásnych anjelikov, vyrábali 
vianočné svietniky, stromčeky a ozdôbky. 

Maľovali 
zimné 

krajinky 

a svojej 
fantázii 
nechali 
voľný 

priestor. No 
a tak vzniklo 

kopec pekných výrobkov, ktoré spolu s inými 
neskôr putovali na náš predvianočný 
jarmoček.  
 

 

 

 

 

 

 

Všetci sme boli zvedaví ako sa budú naše 
výtvory páčiť rodičom. Klubíčatá sa veľmi 
snažili a za ich tvorivosť a snahu ich pod vianočným stromčekom čakala 
odmena. Ale o tom si už prečítate neskôr.     M.K. 
 



 
 

 
Náš super klubový projekt o povolaniach, samozrejme pokračoval ďalej 
aj v predvianočnom čase. Tentokrát sme okrem toho, že nám dobré 
mamulienky prišli porozprávať o povolaniach, ktorým sa venujú, sme sa 

zahrali aj na niektoré zaujímavé profesie 
dospelákov. 

Mamina Pulščáková už nepracuje 
ako colníčka, ale ako vedúca pobočky 

poisťovne a banky WUSTENROT 
v Dolnom Kubíne. Opäť teda prišla 
deťom porozprávať o jej novom 
povolaní. Deti jej kládli kopec 
otázok, lebo pochopiť náplň takejto 

práce nebolo vôbec ľahké. Na čo sa 
ľudia poisťujú, čo je to stavebné 

sporenie, čo sú to benefity, aká je 
pracovná doba v poisťovni, aké vzdelanie 

musí mať človek pracujúci v poisťovni a banke? 
No a veľa iných otázok. Deti dostali od maminy Pulščákovej aj kopec 
darčekov a propagačných predmetov poisťovne. 
Veľmi pekne ďakujeme, že sa deti mohli zoznámiť s takýmto povolaním, 
no a kto vie koľko poisťovacích agentov vyrastie z našich školákov. 

Aj mamina Ďurišíková bola ochotná prísť nám 
nielen porozprávať, ale priamo aj ukázať aká 
je jej práca v kvetinárstve. Prišla počas 
tvorivých dielní a spolu s deťmi a inými 
rodičmi tvorila krásne sviatočné 
venčeky. Všetci boli veľmi tvoriví 
a podarilo sa im pod odborným 
vedením profesionálky vytvoriť pekné 
výrobky. Taktiež veľmi pekne 
ďakujeme. 

Deti si povolania dospelých 
vyskúšali aj v priamych aktivitách a zahrali 
sa na kaderníčky, kozmetičky, vizážistky, 
predavačov a dokonca aj masérov. Vytvorili si salón krásy dokonca aj 
s cenníkom služieb. Chalani zas boli konštruktéri, či stavbári, no a počas 
tvorivých dielní sa z nich stali umelci. 

                                                                                     M.K. 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo má spoločné Mikuláš 

a kráľovstvo? U nás veľmi veľa. 

Tento rok prišiel Mikuláš medzi 

nás až potom ako deťúrence 

putovali komnatami hviezdneho 

kráľovstva a splnili všetky 

zaujímavé úlohy. Komnatami však 

neputovali deti našej školičky – 

klubíkovia, ale malé deťúrence 

z ružomberských materských 

škôl. Klubíkovia spolu s dospelákmi DOTYKÁČMI boli tí, ktorí sa 

prezliekli do kostýmov a stali sa z nich rozprávkové postavičky. Viac 

ako stovka škôlkárov musela prejsť siedmimi komnatami. Deti 

privítala kráľovná Dáška a detičkám vysvetlila ako majú pri svojom 

putovaní postupovať, aby 

nezablúdili. Kým sa rozbehli po 

komnatách zabával ich vodník 

a lienka, naše zábavné pani 

učiteľky.  



V komnate múdrosti sa deti stretli 

s námorníkmi a pomáhali im rozdeliť 

a roztriediť rôzne potraviny tak, 

aby keď doplávajú na opustený 

ostrov neumreli od hladu. V komnate 

záhad plnili naozaj záhadné úlohy 

vodníka a jeho víly. Zrazu sa deti 

ocitli v rozprávkovom lese, kde ich 

čakala Snehulienka a iné 

rozprávkové postavičky. Snehulienka však zaspala a keby ju deti 

čarovným bozkom neprebudili, ostala by začarovaná naveky. 

V zámockej kuchyni museli deti roztriediť zdravé potraviny od 

nezdravých a naši malí kuchtíkovia 

dávali veľký pozor, či sa to 

predškolákom podarilo. Vo veselej 

komnate dvorného šaša sa deti 

naučili predškolácku pesničku 

a farebným,  mäkkučkým tunelom 

sa premiestnili do komnaty umenia, 

kde maľovali na veľké darčekové 

škatule svoje sníčky o darčekoch 

pod stromčekom. Nakoniec v rytierskej komnate museli zvládnuť 

vysadnutie na koňa a triafanie papierovej guľôčky gumipuškou na cieľ. 

V každej komnate deti získali 

jedno písmenko do svojho 

kráľovského – cestovateľského 

pasu, až im vzniklo slovo 

MIKULÁŠ. Pesničkami, krikom, 

potleskom, ale hlavne smiechom 

skutočne MIKULÁŠA privolali. 

Medzi deťúrence pribehol 

najskôr čierny čertisko a veru, 

niektoré deti sa aj poriadne zľakli. Mikuláš však nedal čertovi žiadnu 

šancu a prišiel aj so svojim anjelikom. Rozdal deťom sladké darčeky 

a vyčaroval na ich tváričkách krásny úsmev. Všetci dospeláci 



DOTYKU a detičkami zažili spolu  dva krásne rozprávkové dni. 

Ďakujeme našim školáčikom za ich šikovnosť a veľmi pekný prístup 

k maličkým škôlkárom. S MIKULÁŠOM sa stretneme opäť o rok. Už 

sa veľmi tešíme.    

                                                                                         M.K.                                                        

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JARMOČEK 

alebo tvorili sme všetci 

spolu 
Keď sa stretnú šikovné deti, skvelí rodičia, kamarátske pani 

učiteľky a veselé pani vychovávateľky, tvorivosť dosahuje svoje 

maximálne hodnoty. V našej lentilkovej školičke a Klubíku takýto 

stav nastal 12.12.2012. Všetkým deťom a dospelákom sa 

podarilo vytvoriť skutočnú predvianočnú atmosféru na tvorivých 

dielňach a jarmočku. Priestory školy sa premenili na pracovné 

kútiky, obchodík a cukráreň. Všetci si mohli vyskúšať vytvoriť 

vlastnými rukami krásny svietnik, venčeky z prírodných 

materiálov, anjelika z cesta, či naozajstnú sviečku. V obchodíku si 

každý vybral tú svoju ozdôbku, ktorou si chcel vyzdobiť svoju 

domácnosť. Po tvorivej práci a predvianočnom nákupe sme si mohli  

posedieť v našej cukrárni a pochutnať si na koláčikoch od našich 

šikovných mamičiek. Bolo nám výborne 

                                      M.K. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byť rýchly a ohybný, či 

pohyblivý , jednoducho 

fyzicky zdatný, nie je jednoduché docieliť. Hlavne vtedy, ak sa človek 

nehýbe, nešportuje a aktívne neoddychuje. Pani učiteľka Mirka a vychoška 

Monika sa rozhodli, že k povinnej telesnej výchove a športovým aktivitám 

v Klubíku, pridajú deťom ďalšiu možnosť pohybu – športovú gymnastiku pre 

všetky deti, ktoré majú o tento šport záujem. Veruže, sa aj poriadne 

čudovali, keď tých detí bola plná telocvičňa a museli ich rozdeliť do dvoch 

skupín. Ďakujeme pani zriaďovateľke, že nám zabezpečila mäkkučký 

gymnastický koberec, na ktorom sa nám bude určite dobre cvičiť. 

Deťúrence už zvládli prvé kotúliky, poskoky, cvičenie na lavičke, preskoky – 

skrčku a roznožku, ale aj cvičenie na bradlách.  

 

 

 

Milé deťúrence, cvičiť a hýbať sa, je to najlepšie, čo môžete 

urobiť pre svoje zdravie. No a keď k tomu pridáte 

každý deň jabĺčko, mrkvičku, či banán a na obed 

spapkáte všetko, čo vám pani kuchárky naložia na 

tanier, budete mať dostatok sily a energie zvládať všetky 

svoje školské povinnosti. TAK DO TOHO, VY TO ZVLÁDNETE! 

 



 

 

 

 

 

 

 

Pár dní pred Vianocami sa naše 

deťúrence premenili na anjelikov 

a čertíkov. Vystrojení do 

anjelských a čertovských 

kostýmov sme sa vydali do ulíc 

Ružomberka a priniesli sme 

kúsok predvianočnej 

atmosféry  aj svojimi koledami a vianočným 

programom. Naša prvá cesta viedla ku 

mestskému úradu, kde nás 

privítal primátor  

a viceprimátor mesta Ružomberok. Priamo 

v budove Mestského úradu sme im predviedli 

kúsok nášho talentíka a odovzdali sme im milé 

darčeky, ktoré sme im sami vyrobili.  

 Ďalej sme naše koledovanie presunuli 

priamo pod vianočný stromček na Mostovej 

ulici, kde sme spoločne zaspievali, zahrali na 

flautách, porozdávali salónky a zapriali šťastné 

a veselé vianočné sviatky všetkým okoloidúcim. Líčka 

aj prsty nám vyštípalo pravé decembrové počasíčko, a preto 

sme sa posilnili horúcim čajíkom, ktorý nám 

pripravili v reštaurácii Kultúra.  Posledná 

anjelská a čertovská cesta viedla ku 

dospelákom z Dotyku, na ulici Jančeka.  

Tam na deťúrence čakala sladká odmena 

a potom rovno cesta do školy. Naše  

predvianočné anjelské putovanie sme 

ukončili klubíkovským kinom a vianočnou 

rozprávkou. 

So svojim programom deti vystúpili aj 

pred detičkami a ich rodičmi v Materskej škole 

v Štiavničke. 

     D.M. 



 

 

Naším kukátkom nakukneme do tretieho oddelenia nášho 

Klubíka. Predvianočné aktivity 

v skupinke agentov 003 smerovali 

k tomu, aby deti pochopili zmysel 

darovania a významu Vianoc ako spôsobu 

prejavovania si vzájomného priateľstva 

a porozumenia. Aký darček môže najviac 

potešiť toho druhého? Ako najlepšie vyjadríme, že 

máme niekoho radi, že si ho vážime? Deti dospeli k presvedčeniu, že 

jedným zo spôsobov je darovanie vlastnoručne 

vyrobeného darčeka. No, a tak sa začalo 

vyrábanie darčekov pre kamarátov, ale aj pre pani 

učiteľku. Deti si pod stromčekom potom našli milé 

prekvapenia od svojich kamošov a pani učiteľku Mirku 

prekvapil uštrikovaný šál, na ktorého tvorbe sa podieľali 

všetky deťúrence a dokonca vyrobili 

aj vianočný baliaci papier. Ani 

chlapci nemali problém zobrať 

do rúk ihlice, vlnu a štrikovať. 

Samozrejme, že 

pomáhala pani 

vychovávateľka 

Monika, ale to je na 

tom najkrajšie, keď 

dokážeme 

spolupracovať a spolu 

vytvoriť pekné dielko, ktoré 

toho druhého poteší.                                                                  

M.K.   

 

 

 

 

 



ĎAKUJEME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veľmi pekne ďakujeme pani zriaďovateľke  
Elenke, že si dala stretko s Ježiškom 
a pomohla mu zabezpečiť  
pre naše deťúrence 
nové hračky pod 
stromček.  
KLUBÍK želá 
všetkým deťom a dospelákom, 
aby mali Vianoce každý deň. 
Aby sa dokázali vzájomne 
obdarovávať úsmevom, 
pozornosťou 
 porozumením. 
    Vaše super 
vychošky                                                                                                                                


