
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vianoce prišli ku nám zas, 
radosť a šťastie sa skrýva v nás. 
Zvončeky zvonia na nový čas, 
nevadí nám tma, ani mráz. 

 
 
 
 
 
Tak poďte deti, zoberte si dary, 
radovať sa budú veľkí aj malí.  
Nech šťastie žiari v každej detskej tvári, 
nech sú šťastní všetci mladí aj starí. 

KRÁSNÝ NOVÝ ROK 2015 

VŠETKÝM DEŤOM A ICH 

RODINKÁM. KRÁSNY ROK NAŠEJ 

ŠKOLIČKE A KLUBÍKU.  

ŠŤASTNÝ ROK NÁŠMU DOTYKU.  
http://kronikaskoly5.wordpress.com/ 

http://kronikaskoly5.wordpress.com/


Najvzácnejší 

dar.                 
Vonku je tma a v oknách 
domov vidieť blikajúce 
svetielka. Mrzne, no 

v príbytkoch ľudí je teplúčko 
a príjemne. Rozvoniava 

štedrovečerná večera, stromček 
žiari a deťúrence sa už nevedia dočkať 

toho zázračného okamihu, keď nakuknú pod vianočný 
stromček. Všetci si sadnú k prestretému stolu a zdieľajú spolu krásu rodinnej 
pohody. Sú predsa doma, všetci spolu a užívajú si hojnosť všakovakých 
dobrôt. V pozadí znie vianočná koleda a na stole blikajú štyri plamienky. Keď 
si doprajú všetkého, čo im stôl ponúkol, príde na rad obdarovávanie. Ligotavý 
baliaci papier  príjemne šuští, aby odhalil tajomstvá skryté v balíčkoch. Na 
tvárach úsmev a šťukanie fotoaparátu sa rozlieva celým priestorom. Všetci sú 
šťastní, lebo sú spolu vo svojom domove. Vianočné chvíle sa však rýchlo 
končia a prídu opäť všedné dni a každodenné radosti a starosti. Všetci však 
ostanú naďalej usmiati a šťastní, lebo majú jeden druhého, lebo majú svoj 
domov. Každý deň môžu byť Vianoce aj bez stromčeka a darčekov, lebo 
najvzácnejším darom pre človeka je láska v rodine a teplo domova. Tento 
najvzácnejší dar si môžeme vzájomne venovať aj bez drahých darčekov, bez 
bezhraničnej hojnosti na stole, bez blikajúcich umelých ozdôb od výmyslu 
sveta. Láska k človeku rozžiari náš domov ktorýkoľvek deň v roku a skromnosť 
v každom ohľade človeka robí silnejším. Úsmev, úctu, priateľstvo 
a porozumenie  neukrýva žiaden vianočný balíček, ale iba naše srdiečka. 
Otvorme svoje srdiečka , nech máme Vianoce každý deň. Buďme k sebe 
pozorní a milí. Počúvajme sa navzájom a tešme sa spolu z každej peknej 
chvíľky. Lebo nie je dôležité koľko krabíc nájdeme na konci roka pod 
stromčekom, ale koľko lásky sme si venovali celý rok. Bohatstvo človeka 
nespočíva v množstve majetku, ale v sile rodiny. Teplo domova nevykúzli 
najdrahší mobil, či počítač, ale hovorené a počuté slovo tvárou v tvár.  

 
VŠETKÝM DEŤOM ŽELÁME NAJVZÁCNEJŠÍ DAR PO CELÝ ROK. 
Vaši dospeláci a Smieško so svojimi štyrmi kamarátmi.  

 

  



 

 

 

 

 

 

TALENT KLUBÍK 
Pozorne som sledoval ako  posledný novembrový týždeň prebiehal 
v Klubíku týždeň umenia. Päť dní trvala súťaž v prezentovaní vášho 
talentu . Deti, vy ste si samostatne alebo v skupinkách pripravovali 
umelecké predstavenia. Spolu  som videl dvadsať dva  úžasných 
vystúpení, čo je naozaj neúrekom. Spievali ste, tancovali, recitovali, 
hrali na nástrojoch, hrali scénky, vyrábali vianočné ministromčeky, 
prezentovali vlastnú knižku alebo všetkých len tak humorne 
zabávali. Tohtoročný Talen Klubík  bol naozaj ukážkou šikovnosti 
a tvorivosti našich klubíčat. A kto sa stal na koniec víťazom?  
Tak toto bol veru tvrdý oriešok pre dospelákov aj pre mňa a naozaj 
bolo veľmi ťažké vyhodnotiť tých najlepších. Preto som pani 
vychovávateľke Monike pošepkal, aby sa víťazmi stali všetci, ktorí 
prekonali trému a dokázali predviesť čo dokážu. Odmena bola 
naozaj sladká. Výborne deti, ste 
skvelé, bolo to naozaj 
úžasné! Všetci ste 
sa zabavili, 
zasmiali, 
zaspievali ste si 
a zatancovali. 
Radosť 
a zábava je 
odmena, ktorú 
ste si  vzájomne 
darovali. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

    SS    
 Skôr ako 

                     prišli 
 Vianoce, 
 v našom  
 Klubíku 
 zavládla 

tvorivá atmosféra. Všetci ste strihali, 
lepili, no jednoducho vyrábali všakovaké 
vianočné výrobky. Štvrtáci písali 

vianočné príbehy, ktoré potom svojim mladším kamarátom 
prečítali. Aj tento rok ste sa vybrali do ulíc mesta koledovať 
a samozrejme, že k vám našiel cestu aj očakávaný Mikuláš s čertom. 
Atmosféra bola čoraz sviatočnejšia a všetci sa poctivo pripravovali 
na predvianočný jarmoček. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Smieško, Mudráčik, Šikovníček 
a ani Zemeguľko sa nestíhali 
čudovať, koľko rodičov 
a starých rodičov prišli na 
jarmoček. Spoločne tvorili, 
kupovali si výrobky detí, 
sledovali pekné vystúpenie 
a pochutnávali si na koláčikoch. 
Spoločná akcia školy, Klubíka 

a SZUŠ bola naozaj vydarená. Spoločne si všetci spríjemnili 
predsviatočné dni. Všade blikali svetielka vo farebných ampliónoch, 
voňali zákusky a oplátky, zneli vianočné koledy a piesne. Bolo to 
veľmi pekné stretnutie jednej veľkej dotykáckej rodinky. Smieško 
bol rád, že sú všetci veselí. Mudráčik obdivoval ako dokážu deti 
počítať eurá pri predaji výrobkov. Šikovníček bol hrdý na to, čo 
všetko dokázali deti vyrobiť a Zemeguľko zistil, že z rôzneho 
materiálu, ktorý by inak skončil v koši dokážu deti vyrábať krásne 
výrobky. Zdravotníček sa stále usmieval, lebo vedel, že srdiečko 
každého dieťaťa môže byť zdravé a šťastné len vtedy, keď zažívajú 
so svojimi najbližšími pekné spoločné chvíle. 
 

 

 



 

 

 
Ahojte deťúrence. Aj ja 

Zdravotníček sa vám chcem 

prihovoriť. Už sme sa o tom 

rozprávali, že človek môže byť 

naozaj zdravý len vtedy, keď je 

šťastný a spokojný, keď prijíma 

lásku, ale tiež lásku odovzdáva. 

Vianočný čas je predurčený na to, 

aby si ľudia vzájomne venovali 

pozornosť, aby sa vzájomne 

obdarovávali a prejavovali si ten 

najvrúcnejší cit. A vy ste to v Klubíku dokázali. Prejavili ste svoje 

túžby, keď ste si vyrobili veľký papierový vianočný stromček, na 

ktorom bolo veľmi veľa malých obáločiek. Skrývali lístočky s vašimi 

snami a túžbami. Ja len verím, že sa vám splnili. Spoločne ste si 

vyrobili krásny a skutočný 

vianočný stromček, ktorý 

zdobili ozdôbky, ktoré sa 

v obchode nedajú kúpiť. Všetko, 

čo ho zdobilo ste sami vyrobili. 

A to najkrajšie ešte len prišlo, 

keď sa pod stromčekom okrem 

darčekov z obchodu objavili aj 

darčeky, ktorými ste sa 

vzájomne obdarovali. Je krásne 

byť obdarovaní, ale ešte krajšie 

je byť schopní obdarovávať. 

A ešte jedna vec bola 

zaujímavá. Pod stromčekom boli 

darčeky, ktoré ste získali 

vďaka svojej tvorivosti 



a šikovnosti. Pani 

vychovávateľka vyhodnotila 

projekt a každý, kto sa 

veľmi snažil a hlavne sa 

chcel zapájať  v Klubíku do 

rôznych aktivít, mohol si 

spod stromčeka vybrať 

darček, ktorý sa mu páčil. 

Celý projekt za prvý polrok 

šk. roka vyhrali tretiaci 

a mohli si pochutnať na sladkej tortičke. Ocenené boli však všetky 

deťúrence, lebo každý z vás sa svojou aktivitou pričinil k splneniu  

našich úloh a aktivít, ktoré sme vám spolu s pani vychovávateľkou 

Monikou ponúkali. 

Nech sa vám plnia vaše sníčky, ale hlavne nech máte 

stále chuť podieľať sa na dobrej nálade v Klubíku. Nech 

máte chuť spolupracovať a vytvárať atmosféru, ktorá 

prospieva vášmu srdiečku. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Do každého pršteka tejto rúčky, vpíšte deti svoje 

novoročné predsavzatie. Napíšte sami pre seba, čo by 

ste chceli v roku 2015 dosiahnuť, o čo sa chcete 

pokúsiť, čím sami sebe a druhým chcete spôsobiť radosť. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smieško a jeho štyria kamaráti spolu so všetkými dospelákmi 

z Klubíka, Vám deťúrence želáme, aby rok 2015 bol pre vás 

a vaše rodinky krásny a plný lásky. Tešíme sa na vás v roku 2015 

a máme jedno prekvapenie. 

 

Časopis pre vás pripravila pani vychovávateľka Monika. 


