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Milí rodičia i deti, 

Chceli by sme sa Vám aj takouto formou priblížiť 

a predstaviť náš prvý časopis „Sokoľanské včielky“. 

Prvé jesenné vydanie vyšlo na počesť „Dňa 

materských škôl na Slovensku“. Časopis bude 

vychádať v každom ročnom období a bude zverejnený 

aj na stránke obce (http://www.sokolany.ocu.sk/index.php?id=ms) 

Prvý jesenný obsahuje kopu obrázkov, hier, 

fotografií, ale aj niekoľko uživočných rád a tipov. 

Dúfame, že sa Vám časopis bude páčiť. Pripravili ho 

totiž naši šikovní škôlkari, ktorí sa už teraz tešia na 

prípravu zimného vydania. 

 

 

 

Materská škola Sokoľany 

 

 

 

 

 



 

REDAKČNÁ RADA    3-4 ročná skupina 

 

 

VIKINKA 

DÁVIDKO 

KIKA 
DANIELKO S. 

DOROTKA 

DANIELKO V. 

ZOJKA 

SAŠKA 

TEREZKA 

FILIPKO 



 

4-5 ročná skupina 

    

 

TOBIASKO 
DÁŠKA 

JANÍK 

JAKUBKO MAJKO 

MIŠKA 
KASIANKO 



 

5-6 ročná skupina 

 

 

 

 

 

 

MILANKO 

NATÁLKA 

MAROŠKO 

PAŤKA ADAMKO LAURIKA 



 

Naše jesenné akcie 
 

14.09 Deň čokolády 

Veľmi chutná, hnedá, sladká, čo ju jazyk v ústach hladká a maškrtník stále 

hľadá. Jaj veď je to... (ČOKOLÁDA). Túto sladkú dobrotu sme spoznávali 

pomocou všetkých zmyslov. Najväčší úspech malo samozrejme záverečné 

ochutnávanie. Deti sa dozvedeli mnohé o kakaových bôboch a výrobe samotnej 

čokolády. Spoločne sme si vyrobili vlastné čokoládové košíčky ozdobené 

lentilkami. 

 

 

30.09 Deň mlieka 

Tancovanie, spievanie a dokonca aj dojenie mlieka – takto to vyzeralo 

v materskej škole Sokoľany počas dňa mlieka. Skutočná kravička k nám síce 

neprišla ale deti  sa aj pomocou videí, hier a obrázkov dozvedeli všeličo 

o kravičkách a spracovaní mlieka. Na samotný záver sme si pripravili ochutnávku 

mlieka. 

 



 

06.10 Sokoliari  

Už po druhý rok nám predviedli svoju šikovnosť sokoliari so svojimi operencami. 

Deti sa mohli tešiť z blízkeho kontaktu s rôznymi druhmi vtákov a taktiež 

žasnúť nad tesnými preletmi ponad ich hlavy. 

                        

 

26.10 Tekviciáda  

Tradičná akcia v našej materskej škole nesie názov Tekviciáda. Tohtoročná 

účasť pri vytváraní tekvíc nebola síce veľká ale mali sme sa na čo pozerať. Deti 

spolu so svojimi rodičmi vytvorili krásne čarodejnice, šašov či pirátov z tekvíc. 

                         



 

 

04.11 Deň materských škôl na Slovensku 

Aj my sme oslavovali tento nový významný deň. Na oslave nechýbal tanec či spev 

a ako pripomienku tomuto významnému dňu sme vytvorili krásne obrázky 

materskej školy.  

     

 

11.11 Divadlo „Janko Hraško“ 

Prvé tohtoročné divadelné predstavenie deti zažili v priestoroch kultúrneho 

domu. Divadlo Portál z Prešova nám prišlo zahrať rozprávku „Janko Hraško“. 

Deťom sa predstavenie veľmi páčilo a hercov odmenili veľkým potleskom. 

                     



 

Ako sa zmenil náš dvor 

V rámci environmentálneho zamerania našej materskej školy sa náš dvor od 

začiatku školského roka postupne začal meniť. Využili sme staré pneumatiky      

a s štipkou fantázie sme postupne na dvore vyčarovali rôzne zvieratká či 

kvetináče. Chceme sa zároveň poďakovať každej pomocnej ruke, ktorá prispela 

ku skrášleniu našej škôlky.  

    

    

      

 



 

NAŠA 

TVORIVOSŤ 

Tvorivosť našich škôlkarov 

sa prejavuje v kreslení, 

stavaní, modelovaní, ale aj 

pri hrách s lístím. 

 

Autor obrázku: Maroško 

Krajcár 
 

 

 

  

 



 

JESENNÉ HRY 

 

 

Doplň značky počasia tak, aby v každom riadku a stĺpci bol vždy len 

jeden. 



 

LISTOVÉ PEXESO 

Vystrihni si pexeso a skús nájsť všetky páry listov 

   

  
 

  
 

  
 

 



 

POSKLADAJ OBRÁZOK 

Autorka obrázku: Paťka Kuzmová   

 

 

 

 

 

 



 

Pár tipov a rád ;-) 

 

Jedenie je zábava a pôžitok – NIE TREST!  

Začiatok dochádzky do materskej školy pre dieťa predstavuje kopu 

neuveriteľných zážitkov, ale aj zmien. Zvyká si na nové prostredie, nových 

kamarátov, ale aj na nové jedlo.  

Veľa detí má hlavne v tomto období problém s konzumáciou jedla. Pre dieťa 

môžu byť takéto veľké zmeny v jeho živote stresujúce, a preto na ne reaguje aj 

jeho telo – napríklad aj stiahnutým žalúdkom či inými žalúdočnými problémami. 

Nechuť do jedenia môže byť aj protest (Nejem – nejdem do škôlky). Tieto 

reakcie sú však normálne. Každé zdravé, živé a spokojné dieťa určite netrpí 

hladom. Je to len dočasné obdobie. PRETO:  

NENÚTTE deti do jedla. Ak je dieťa hladné samo sa naje, bez nátlaku 

a hrozieb. 

VYTVORTE REŽIM. Dieťa si potrebuje vytvoriť návyky. Je to rovnaké ako 

s ranným vstávaním. Dieťa má jesť pokojne a v pravidelných intervaloch, má sa 

na jedlo sústrediť. Rovnako by dieťa malo rozlišovať kedy sú – raňajky, desiata, 

obed, olovrant alebo večera. Nie je dobré ak stále niečo pochrumkáva alebo si 

za jedlo vypýta náhradu. Bruško sa mu hneď naplní sladkými dobrotami a iné 

jedlo už nebude potrebovať. Normálnou stravou, nie náhradami, sa zabezpečí 

prísun dôležitých bielkovín, tukov, sacharidov a výživných látok. 

NEPOROVNÁVAJTE. Každé dieťa je iné. Niekomu stačí menej, iný zje za dvoch. 

Na záver: Čas, ktorý dieťa venuje jedlu je minimálny. Netreba mu preto 

pripisovať taký význam. Ak je hladné, naje sa samo. 

Veď stačí ak je vaše dieťa šťastné, zdravé a spokojné  

 

 

 

 

 



 

Jeseň a pobyt vonku. 

Pobyt vonku – sa uskutočňuje každý deň s výnimkou nepriaznivých klimatických 

podmienok (silný nárazový vietor, silný mráz, dážď).  

Pri pobyte vonku sa využívajú/zaraďujú vo veľkej miere pohybové aktivity, 

realizujú sa edukačné aktivity, aktivity spojené s objavovaním okolitého sveta a 

kolobehu života v prírode a spoločnosti.  

Uskutočňuje sa prevažne na školskom dvore, jeho súčasťou sú pokojné, nerušené 

tvorivé hry v pieskovisku, kreslenie a maľovanie, hudobné, dramatické a 

pracovné činnosti, rôzne pohybové hry ako sú futbal, basketbal a iné loptové 

hry, ktoré sa uskutočňujú na trávnatých ihriskách. Na športové a pohybové 

aktivity sa využívajú rôzne preliezačky, na ktorých si deti zdokonaľujú 

prevažne: lezenie, preliezanie (prekonávajú obavu a strach detí z nezvyčajných 

pohybov a polôh), obraty a rôzne akrobatické a gymnastické prvky, úchopové 

schopnosti ruky, odvahu.  

Všetko vyššie uvedené sa uskutočňuje v prítomnosti a pod aktívnym dohľadom 

učiteliek.  

Počas pobytu vonku sa rozvíjajú aj špeciálne pohybové zručnosti typické pre 

konkrétne ročné obdobie ako kĺzanie, sánkovanie, lyžovanie, bicyklovanie, 

kolobežkovanie a hry s vodou.  

Súčasťou pobytu vonku je aj vychádzka, ktorá nesmie byť neprimerane dlhá 

(deti by sa zbytočne fyzicky vyčerpali). Vychádzka musí mať dobre pripravenú a 

premyslenú náplň. Prostredníctvom dobre pripravenej vychádzky sa deti 

zoznamujú s rôznymi javmi, rozširuje sa okruh ich skúseností. Dôležité je, aby 

deti vopred poznali cieľ vychádzky.  

 

Školský dvor materskej školy v celom svojom komplexe poskytuje veľké 

možnosti na duševný a fyzický rozvoj detí v oblasti perceptuálno-motorickej, 

sociálno-emocionálnej a kognitívnej. 

 

Guziová K., L. Pašková 2011 Pobyt vonku In: Metodika predprimárneho vzdelávania 


