
 
  

 PRŠÍ, PRŠÍ, 

 LEN SA LEJE, 

                                    SLNIEČKO SA NEUSMEJE, 

                                  ALE DETI V KLUBÍKU, 

                                  NEROBIA SI PANIKU. 

 

ZACVIČÍME, ZASPIEVAME, 

VŠETCI SA TU DOBRE MÁME. 

NECH SI LEJE KOĽKO CHCE, 

DOMOV SA NÁM ÍSŤ NECHCE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V jednej krásnej, farebnej krajinke ţili ľudia, ktorí sa mali veľmi 

dobre. Všetci si pomáhali a vo všetkom sa im darilo. Ak bol náhodou 

niekto smutný, hneď ho druhí rozveseľovali. Ak sa niekomu niečo 

nepodarilo, hneď mu prišli druhí na pomoc. Pekne a slušne sa k sebe 

správali. Nikdy nezabudli pouţívať čarovné slová a verte neverte, 

nikdy sa nehádali. Kaţdý človek vedel robiť niečo iné. A tak sa 

vzájomne dopĺňali a jeden bez druhého si nevedeli ţivot predstaviť. 

Deti si tam  vedeli váţiť dospelých a dospelí boli vţdy ku deťom 

veľmi milí a spolu sa často hrali. Dospelí naučili deti robiť všetko 

moţné. Deti chodili do školy veľmi radi, lebo nikdy nedostali zlú 

známku. V škole bolo vţdy veselo a pani učiteľky boli milé . 

V tejto krajinke bol jeden veľmi múdry človek, ktorý bol veľmi 

veselý. Preto ho volali Smieško. Smieško mal čarovný ďalekohľad. 

Vţdy, keď sa do neho pozrel videl tam iné, vzdialené krajinky. 

Pozoroval iné deti a zistil, ţe nie všade to funguje tak pekne, ako 

v tej jeho krajinke. A tak sa rozhodol, ţe spolu so svojimi štyrmi 

kamarátmi navštívi niektorú vzdialenú krajinku a deťom spolu pomôţu 

vytvoriť si pekné priateľské vzťahy. A tak sa vybrali na dlhú cestu, 

ktorá im trvala celé leto. Keď sa začala jeseň, lístie zo stromov 

začalo opadávať, slniečko uţ tak silno nehrialo. Kvapky daţďa cupitali 

na strechy domov a sťahovavé vtáčiky sa chystali na dlhú cestu. 

Vtedy zbadali veľmi peknú lentilkovú školičku a rozhodli sa, ţe ostanú 

tam. A veru sa im tam zapáčilo. V tej školičke mali deti svoj Klubík 

a to bolo pravé miesto pre Smieška a jeho štyroch kamarátov. Mali so 

sebou aj veľkú čarovnú pastelku, ktorá mala patriť vţdy tým deťom, 

ktoré sa budú veľmi, veľmi snaţiť byť šikovné, slušné a priateľské. 

A tak sa začala nová rozprávka v novej krajinke a či sa táto 

klubíkovská krajinka stane tieţ takou výnimočnou a krásnou, to ukáţe 

čas. Jedno je však isté. Smieškovi a štyrom kamarátom sa tu veľmi 

páči a rozhodli sa, ţe v Klubíku ostanú celý rok. Potom sa zase vyberú 

na dlhú dvojmesačnú cestu do inej krajinky, medzi iné deti a budú 

putovať tak dlho, kým sa im nepodarí zmeniť a rozveseliť celý svet 

a všetky deti v ňom. 



Prosím,zoznámte sa! 
AHÓÓÓJ deti! 

Ja sa volám SMIEŠKO. Budem s vami  

v Klubíku celý rok,aby ste boli stále veselé. 

Prišiel som aj so mojimi štyrmi najlepšími 

kamarátmi, ktorí sa budú s vami hrať a budú vám dávať veselé 

otázky, úlohy a hádanky. Určite sa veľa nového naučíte a stanú 

sa z vás všetkých tí najlepší kamaráti na svete. Môj najmúdrejší 

kamarát je MUDROŠKO. On naozaj všetko vie. Najšikovnejší je 

zase ŠIKOVNÍČEK. Prírode najviac rozumie ZEMEGUĽKO, športu 

a zdraviu zase ZDRAVOTNÍČEK. Ale veď nech vám o tom sami 

povedia. 

 

Ja sa volám MUDROŠKO.               Budem sledovať ako sa 

deti učíte, píšete si domáce              úlohy v Klubíku. Budem 

vám dávať zaujímavé úlohy, pomocou ktorých budete stále 

múdrejšie a múdrejšie deti. 

 

Ja sa volám ŠIKOVNÍČEK.          Veľmi rád maľujem, spievam, 

tancujem, čokoľvek vyrábam a tvorím. Budem sledovať aj vašu 

tvorivosť a moje úlohy vám pomôţu byť čoraz šikovnejšie deti. 

 

Ja sa volám ZDRAVOTNÍČEK.          Veľa športujem a starám 

sa o svoje zdravie. Viem čo mám          robiť keď ochoriem a čo 

mám papkať, aby ma neboleli             zúbky a bruško. Budem 

sledovať ako sa aj vy staráte o svoje zdravie a či veľa 

športujete. Moje úlohy vám pomôţu byť najzdravšími deťmi 

v krajinke. 

 

Ja sa volám ZEMEGUĽKO.            Nadovšetko ľúbim a váţim si 

prírodu. Ak dokáţete plniť        moje úlohy, stanú sa z vás 

najlepší ochranári prírody. Naučíte sa porozumieť rastlinkám aj 

zvieratkám a uţ nikdy     nezahodíte papierik od čokoládky do 

trávy. 



AKO SA NARODIL SMIEŠKO? 
Nuţ bolo to vlastne všetko takto. Pani vychovávateľka Monika veľmi rada 

píše básničky a pesničky. Cez letné prázdniny ju ale napadlo či by nenapísala 

pre deti rozprávku. A tak sa aj stalo a napísala rozprávku o Smieškovi 

a štyroch kamarátoch. Potom si ale povedala, ţe by táto rozprávočka  mohla 

naozaj oţiť a stať sa skutočným príbehom detí v našom Klubíku. Najskôr sa 

musel ale narodiť Smieško so svojou čarovnou pastelkou. Stal sa skutočný 

zázrak. Deti v Klubíku sú také šikovné, ţe pomohli Smieškovi stať sa 

skutočným a rozosmievať nás. Lepili, strihali, kreslili a Smieško bol na 

svete. Kaţdý deň je s nami v Klubíku so svojim veľkým úsmevom a ešte 

väčšími očkami. Jeho čarovná pastelka putuje medzi deťmi. Vţdy obýva tú 

triedu, ktorej deťúrence sa najviac snaţili a tvorili. Pravdou je, ţe uţ bola 

v kaţdej triede a štyria kamaráti z toho majú veľkú radosť.  

 

  

 

 

 

Najskôr  veľká ţltá guľa, ale potom.......  

 Pribudli veľké oči, veľký úsmev 

 a farebný klobúčik. Ešte dostal   

 veľkú pusu a mohol sa s deťmi hrať. 

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Medzi deťúrence v KLUBÍKU nezavítali iba Smieško so svojimi 

kamarátmi, ale aj prváčence a deti z iných škôl. Prváčikovia boli 

na začiatku trošku neistí, ale rýchlo pochopili, ţe v školičke 

a Klubíku je pohodička a zábava. Dnes sa uţ ani tak moc 

neponáhľajú domov. V Klubíku majú veľa moţností sa zabávať, 

hrať, športovať, či tvoriť. A tak po splnení všetkých úloh mohlo 

dôjsť k slávnostnému pasovaniu nových ţiačikov za kubíčatá. 

Najskôr ale museli zloţiť klubový sľub. Potom ich pani 

vychovávateľka Monika pasovala do Klubíka veľkou čarovnou 

pastelkou. Deti získali veľkú farebnú šerpu a malú čarovnú 

pastelku a tým sa stali právoplatní členovia nášho KLUBÍKA. 

VITAJTE DETI MEDZI NAMI A NECH SA VÁM DARÍ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Milé deťúrence. Vy o tom určite neviete, ale ja 

vstávam veľmi zavčasu. Od začiatku vyučovania 

vás sledujem ako sa 

v školičke učíte, 

lúštite písmenká, 

počítate príklady, učíte sa o prírode a tieţ po anglicky. 

Pani učiteľky mi o vás všetko porozprávajú. Ste naozaj 

šikovné deti. Samozrejme, ţe sledujem aj to, ako si 

píšete v Klubíku domáce úlohy a čo všetko sa ešte 

stihnete naučiť. Pozorne počúvam Joţka Šípoša, ako sa 

mu darí čítať. Len tak ďalej Joţko. Keď budeš takto pokračovať, do konca 

školského roka to bude super. Veľmi sa mi páčila hra s číslami na trávičke, keď 

ste sa zabávali a počítali zároveň. Hrali ste sa aj pri 

spoločnej počítačovej hre CESTA MLIEKA, pri 

ktorej ste sa zoznámili ako sa najskôr treba starať 

o kravičky, aby sme nakoniec na svojom stole mohli 

mať čerstvé a zdravé mliečko. 

Veľmi ma bavilo sledovať ako ste úţasne zvládli 

učenie nových textov básničiek a pesničiek pre 

vašich starých rodičov. Keď 

som si uţ myslel, ţe uţ ma 

ničím nemôţete prekvapiť, 

otváral som svoje veľké 

oči, akú parádnu hru ste si 

dokázali vyrobiť s vašou 

pani vychovávateľkou 

Monikou. Najskôr ste sa 

porozprávali o prácach na poli na jeseň, potom 

chalani nakreslili parádne poľnohospodárske stroje, 

dievky ich nalepili na papier a dotvorili kresbičkami 

ciest, lúk a polí. Na koniec pani vychovávateľka nalepila farebné krúţky a hra bola 

na svete. Štvrtáci sa poriadne zamysleli a hru 

trošku  znáročnili tým, ţe ku kaţdému 

farebnému krúţku vymysleli otázku z oblasti 

PRÍRODA NA JESEŇ. No a začala sa hra. Aby 

toho nebolo málo, namiesto figúrok ste pouţili 

fazuľky, gaštany a oriešky. PARÁDA!!!. Hádzali 

ste kockou, posúvali sa pomaličky aţ do cieľa 

a lúštili úlohy. Moţno ste si vôbec ani 

neuvedomili, koľko ste sa počas hry naučili.   



A hrať ste sa neprestali. Pani vychovávateľka sa trošku prehrabávala v šuflíkoch 

a objavila pekný obrázok, ktorý ste vytvorili minulý rok. No a nápad bol na svete. 

Urobíme si ďalšiu hru takú, ktorá preverí naše vedomosti z matematického 

krokovača. A tak vznikla ďalšia hra. Opäť ste sa pohybovali, teraz uţ farebnými 

figúrkami, po políčkach, ktorých farby 

znázorňovali príklady podľa krokovača. 

Dva korky dopredu a jeden dozadu. Päť 

krokov dopredu a tri dozadu, ale tieţ tri 

kroky dopredu a tri dozadu. Hádzali ste 

kockou a lúštili príklady. Kým ste hru 

dohrali, všetci ste si zopakovali 

matematické príklady a ani raz ste sa 

nepomýlili. 

Bolo milé vidieť ako píšete gaštanmi na 

chodník, počítate nazbierané šišky, 

staviate rozprávkové pazzle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEN TAK ĎALEJ KLUBÍČATÁ. HRAJTE SA A UČTE ZÁROVEŇ. BUDÚ 

Z VÁS VEĽMI MÚDRE DETI. DRŢÍM PALČEKY. POZOR!!! STÁLE VÁS 

SLEDUJEM!!!!!!!!!!!! 

 

 



Ahoj deťúrence. Ja sa musím priznať, ţe nie som aţ 

taký ranostajko ako        Mudroško. Ale ihneď, ako 

začnete niečo tvoriť, vyrábať, spievať, tancovať, 

som pri vás. Dohodol som sa s vašou pani                                      

vychovávateľkou, aby mi všetky vaše tvorivé kúsky 

fotila. To preto, aby som vás nezabudol za 

niečo pochváliť. Veľa o vašej šikovnosti 

spomenul aj Mudroško. No a čo najviac zaujalo 

mňa? 

Prišla jeseň. A aj 

keď máme 

radšej teplé 

leto, aj jeseň 

prináša svoje 

čarovné krásy 

a v kolobehu 

prírody je veľmi dôleţitá. O tom vám ale viac 

porozpráva Zemeguľko. Mne sa páči na jeseni 

to, ţe hýri všetkými farbami a dáva nám 

moţnosť na prirodzenú tvorivosť. Veľmi sa mi 

páčila výroba jesenných listov z kúskov natrhaných farebných papierikov, ale aj 

jesenné medajle, ktoré teraz zdobia klubové kniţky prváčikov. 
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  To som veru nečakal. Keď 

vás Smieško pozoroval svojím 

čarovným ďalekohľadom, usmieval sa 

a hundral si popod nos. ,,Počkaj, počkaj 

Šikovníček, ty sa ale poriadne zapotíš , pri týchto tvorivých deťoch“. Nevedel 

som čo to hundre a tak som sa ho na to opýtal. Ale on sa len ďalej usmieval 

a povedal, ţe všetko pochopím. A veru som aj pochopil. Vy ste deti neuveriteľne 

tvorivé. Maľujete, striháte, lepíte, skladáte, staviate, spievate, tancujete 

a modelujete. Vaše stavby zo skladačiek zaplnia celý Klubík. Tie vaše autíčka, 

domčeky, cestičky, hrady sú ako skutočné. Vymodelovali ste zvieratká ako ţivé. 

Vaše bublinky z obyčajného saponátu lietali a pukali ako pukance v mikrovlnke. 

Vaše papierové raketky lietali ako šarkany. Vaše kresbičky na chodníku, či na 

papieri  sú milé a farebné. Stromček, ktorý ste vytvorili zo starého 

novinového papiera, akoby bol odfotený z jesennej záhradky. Pozdravy pre vašich 

starkých im určite urobili veľkú radosť a keď spievate svoje klubové pesničky, 

počuť vás aţ na ulicu. No a pršteky máte tieţ šikovné, hlavne, keď ťukajú po 

klávesnici počítača. Mám radosť, ţe sa hráte iba veselé a farebné počítačové 

hry a nie tie škaredé o ničení a ubliţovaní. No a to čo ste dokázali nacvičiť s pani 

vychovávateľkou Monikou a pani učiteľkou Mirkou, to ma potešilo najviac, lebo je 

úţasné, keď svojim talentom a tvorivosťou viete potešiť svojich najbliţších. 

Veľmi, veľmi sa teším, ţe ste také tvorivé a šikovné deťúrence.  

Deti, ktoré dokáţu prirodzene zahrať divadielko o babke a dedkovi, 

o neposlušnej a poslušnej vnučke a o neporiadnych čertíkoch sú 

jednoducho úţasné. To ale hlavne preto , ţe vás to celé naučila vaša 

pani učiteľka Mirka, ktorá sa svojim prváčikom venuje kaţdý deň aj 

v Klubíku. Vy ste ale všetci úţasní, keď pani vychovávateľka Monika 

naštartovala svoju gitaru spustili ste taký spev, ţe na tvárach vašich rodičov 

a starkých bolo súčasne vidieť úsmev aj slzičky zároveň. Prispeli k tomu aj 

vrúcne slová lásky a úcty v podobe básničiek z Monikinej dielničky.  

 

Mám z vás veľkú radosť. Len tak ďalej klubíčatá. Hrajte 

sa, vymýšľajte, tvorte a zabávajte sa. Urobíte tak 

radosť sebe a všetkým okolo seba. Tráviť svoj voľný čas 

detskou hrou  a tvorivosťou je ten najlepší spôsob 

ako preţívať detstvo. Budem vás naďalej 

sledovať, či zvládnete aj tvorivé dielničky 

pred Vianocami. 

 



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ahojte, detváky. Konečne sa môţem  aj ja vyjadriť  

k tomu, ako zvládate starostlivosť o svoje 

zdravie. Najskôr si, ale niečo o tom našom 

zdraví povedzme. Zdravie človeka je to 

najdôleţitejšie o čo sa musí kaţdý z nás starať.  

 

Keby sme neboli zdraví, nemohli by sme sa hrať, učiť, zabávať a tešiť zo ţivota. 

Teraz nemám na mysli len zdravie telesné, ale aj zdravie psychické alebo 

duševné. To znamená, ţe sa nemáme starať len o to, aby sme nedostali chrípku 

alebo  sme sa nezranili, ale tieţ o to, aby sme boli veselí, spokojní a usmiati. Keď 

je človek smutný a nespokojný, bolí ho srdiečko. Nič ho neteší a nič ho 

nezaujíma. Smutné deti sa potom ťaţko učia, strácajú kamarátov a nechcú sa 

s nikým hrať. Sú potom samé a utiahnuté a to vôbec nie je dobre. No a ja som si 

všimol, ţe nie vţdy sa k sebe pekne správate. Niekedy od seba odstrkujete iné 

deti, posmievate sa im a nedokáţete sa spolu hrať. Nikomu z vás by sa nepáčilo, 

keby vás iné deti odstrčili so slovami ,, TY SA S NAMI NEMôŢEŠ HRAŤ“ alebo 

,,CHOĎ PREČ, NEBUĎ PRI NÁS“! A keď počujem, ţe niekto niekomu ublíţil, udrel 

alebo sotil ho, niečo mu skryl, tak som smutný uţ aj ja. Raz budete dospelí 

a verte, neverte budete sa ďalej v ţivote stretávať. Moţno budete spolu 

pracovať v jednom zamestnaní, moţno vaše deti budú chodiť do jednej školy, 

moţno sa stanete aj ţivotnými partnermi, moţno raz budete potrebovať pomoc 

toho, koho dnes odstrkujete, s kým sa nechcete hrať. POPREMÝŠĽAJTE DETI, 

ČI SA VŢDY K DRUHÝM SPRÁVATE PEKNE. Budem vás naďalej sledovať 

a verím tomu, ţe sa to zlepší. A ešte nezabudnite na to, ţe aj vašich 

rodičov, vašu pani učiteľku, či pani vychovávateľku občas bolí srdiečko, keď 

sa nesprávate pekne. Sú potom z toho smutní.  

Viete deti prečo 

v Klubíku robíte 

toľko zaujímavých 

činností? Prečo 

športujete, beháte 

po vonku, tvoríte, 

spievate, hráte sa? To 

Je to práve preto, aby ste 

boli veselí, aby ste kaţdý 

mohli robiť to, čo vás baví, aby vás nebolelo srdiečko a mohli ste si vytvárať 

pekné kamarátske vzťahy. Aby sa nikto z nás necítil sám. 

 

  

 

 



A teraz sa porozprávame o tom našom telesnom 

zdravíčku.  

V Klubíku oţívajú rozprávky a oţila aj tá o chorom 

kráľovi. Pán kráľ prechladol a kráľovná potrebovala 

šikovné deťúrence, aby jej pomohli postarať sa 

o neho. Pri bábkovej hre nechýbal skutočný pán 

doktor náš Renátko, lekárnička, ani teplý čajík, 

ktorý uvarila v našej kuchynke kráľovná, prváčka 

Emmka. Na všetko 

dozerala Gabika 

a Sarah. A aby toho nebolo málo, hradný psík si 

poranil labku a bolo treba mu ju ošetriť. Gabika 

si s tým parádne poradila. Labku mu obviazala 

obväzom.  Deti, vy ste sa hrali a súčasne učili 

ako sa starať o chorého, ale hlavne to, ţe 

chorobu treba poriadne vyliečiť a počúvať 

pána doktora. Bavilo ma pozorovať ako ste 

potom výtvarne znázornili, čo všetko by mala 

obsahovať lekárnička a ako ste zvládli 

poriadny útok vitamínov na škodlivé bacily.  

Takţe deťúrence. Ak náhodou ochoriete, leţte v teplej postieľke a počúvajte čo 

vám prikázal pán doktor. Ale najlepšie urobíte, 

keď budete chorobám a zraneniam predchádzať. 

Keď budete veľa športovať, papkať veľa 

vitamínov, to znamená aj v školskej 

jedálni, budete sa primerane obliekať a budete 

si pri všetkom čo robíte dávať pozor, budete 

stále zdraví. Čo poviete, robíte to tak? Koľko 

ovocných a zeleninových šalátikov ste uţ 

v jedálni vyhodili do odpadu? Koľko krát ste 

nezjedli zdravú desiatu od rodičov? Koľko krát 

ste vonku behali slabo oblečení? Koľko krát ste si zabudli umyť svoje rúčky po 

WC? No a kedy ste naposledy beţali po 

schodoch a bolo len šťastie, ţe ste nespadli?   

Starať sa o svoje zdravie nie je vôbec 

jednoduché. Nebojte sa deti, ja vám pomôţem 

sa to naučiť.  

Veľmi, veľmi som sa tešil, keď ste si v Klubíku 

s pani učiteľkou Mirkou, s Ľudkou a našim 

veľkým kamarátom Brankom , vyrobili 

a spapkali zdravý ovocný olovrant. Tieţ sa mi 



páčilo, ako ste sa s pani učiteľkou Mirkou a pani 

vychovávateľkou Monikou venovali mliečku. 

Najskôr ste sa o mliečku porozprávali, potom ste 

maľovali návrhy na mliečne obaly, pozerali ste 

zaujímavé CD – CESTA MLIEKA, kde ste sa 

naučili všetko o kravičkách, potom ste súťaţili 

v kvíze a na koniec ste si zahrali počítačovú hru 

o mliečku. No a aby toho nebolo málo, tak ste 

mliečko v Klubíku aj pili. PARÁDA!!! Takto ste si 

pripomenuli SVETOVÝ DEŇ MLIEKA. 

Ešte  niekoľko krásnych SVETOVÝCH DNÍ ste 

v KLubíku oslávili. SVETOVÝ DEŇ ÚSMEVU, bol 

dňom narodenia SMIEŠKA. Uţ sme o tom hovorili, 

ţe úsmev lieči aj choré srdiečko. A aj srdiečku 

ste sa venovali a na SVETOVÝ DEŇ SRDCA ste 

vyrobili na dvore krásne srdiečko zo šušiek, listov, 

gaštanov 

a konárikov. Veľmi, 

sa mi to páčilo. Ale 

hlavne ste často 

vonku, beháte a športujete, no a keď sa nedá 

vonku, tak sa hráte s loptou v telocvični. 

Prispievate tak svojmu zdraviu. LEN TAK ĎALEJ 

DETVÁČIKY.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príroda je všade okolo nás a my sme jej 

súčasťou. Bez prírody, by sme nemohli 

existovať. Poskytuje nám úplne všetko. Potravu, 

príbytky, ochranu, vzduch, vodu, teplo, zimu.  

 

Príroda je ale veľmi zraniteľná.  Keď sa k nej ľudia nesprávajú tak, ako si zaslúţi, 

príroda ochorie a človek, rastliny, ţivočíchy strácajú všetko, 

čo je pre ich ţivot nevyhnutné. Ak máme niečo 

chrániť, mali by sme o tom vedieť čo najviac. 

Preto sa o prírode v škole toho veľa učíte. 

Samozrejme, ţe ani v Klubíku to nie je inak. 

Ja viem o prírode a našej Zemi všetko. Bol 

som milo prekvapený, keď som zistil, ţe vy 

tieţ toho veľa viete a v Klubíku sa 

o prírodu zaujímate. Veľa času trávite 

vonku a to je dobre. Neveril som vlastným 

očiam, keď klubíčatá sami pobrali hrable 

a metly a pustili sa do práce.   

Vyčistili ste váš malý kútik prírody okolo 

vašej školičky a dali ste moţnosť rásť na 

jar novej trávičke. Suché lístie opäť 

nahradí nové, zelené a na čisté chodníčky 

môţete kriedou maľovať obrázky a detské 

škôlky. Urobili ste kus práce a ja vás 

všetkých chválim. 

Štvrtáci, veľmi pekne ste zvládli moju úlohu – 

výtvarne, s pouţitím prírodného materiálu, 

znázorniť zmeny v prírode na jeseň. Vyuţili ste 

suché lístie a pekne ste popísali prírodné zmeny. 

       

     

     

    

    

    

    

    

    

    

    

   



Dievčence vyrobili utešené lastovičky, sťahovavé vtáčiky, ktoré sa ku nám vrátia 

opäť na jar a my ich určite privítame.  Chlapci 

namaľovali parádne poľnohospodárske stroje, 

ktoré na jeseň obrábajú pôdu a zberajú úrodu 

a dievčence plagátik výtvarne dotvorili. 

Chalani však neostali len pri maľovaní. 

Postavili stroje aj z lega.    

   

  

  

  

   

     

     

  

 

Srdiečko, na trávičke, mi vyčarovalo 

 úsmev. A váš jesenný strom ma úplne dostal. 

Výborne deti, vidieť, ţe chcete prírode naozaj porozumieť. 

Ale vaša posledná jesenná aktivita bola 

naozaj SUPER. P. v. Monika vám povedala, 

aby ste nazbierali symboly jesene. To ste 

zvládli. Na kôpke sa spolu ocitli suché 

konáriky, listy, tráva, gaštany, časti 

suchých plodov. Na dvore 

máte kovovú preliezku 

v tvare zemegule, ktorú 

ste ozdobili nazbieranými 

symbolmi jesene.   

         

Ďalšou 

neľahkou 

úlohou bolo, zo symbolov jesene 

postaviť lesného muţíčka 

a lesnú vílu. Ani táto úloha vás 

nezaskočila a vaše výtvory boli 

úţasné. Veď sa presvedčte. 

 



Chlapci, ktoţe vám to pomáha? Náš 

veľký kamarát Branko. Mať pri sebe 

takéhoto veľkého pomocníka, to sa vám 

ale pracuje!  

Aj Kika sa 

dala do 

práce. Branko však pomohol aj 

Kristínke a úţasné lesné postavičky boli ako 

ţivé.      

       

           

           

           

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som veľmi zvedavý, do čoho sa pustíte 

v zime, keď vám uţ ani pílenie dreva nerobí 

problém. BRANKO si super.  

VÝBORNE DETI, uţ sa teším na 

snehuliakov a všetúčko, čo vyčudíte. Ale 

najviac sa teším na vianočný stromček 

a jarmoček. Som zvedavý, ako vyuţijete prírodný materiál 

pri tvorbe vašich výrobkov. Ďalej budem sledovať ako spoznávate 

a chránite prírodu.  

 

SMIEŠKO A ŠTYRIA KAMARÁTI, VÁM PRAJÚ 

KRÁSNE VIANOCE, NOVÝ ROK, VEĽA, VEĽA 

LÁSKY, POROZUMENIA A TÝCH 

NAJLEPŠÍCH KAMARÁTOV NA 

SVETE. UVIDÍME SA V ĎALŠOM 

ČÍSLE ČASOPISU KLUBÍK V ROKU 

2015. 


