
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 TAJOMSTVO PRVÉHO GOMBÍKA 

 RANOSTAJKO 

 LETO, LIETKO, TEPLUČKÉ 

 GOMBIČKOVÁ PASOVAČKA 

 SVETOVÉ DNI V KLUBÍKU 

 BABKA, DEDKO ĽÚBIM VÁS 

 HALLOWEEN NAOPAK 

 



AHOJKO DEŤÚRENCE !!! 
 

Leto,lietko teplučké bolo v klubíkovom campe super a my si naň 

spoločne v našom časopise spomenieme. Čas ale plynie ďalej. Pani 

Jeseň nám uţ odfúkla posledné listy zo stromov na dvore, vy sa 

uţ poctivo učkáte a čo nevidieť, 

štvrťrok prinesie 

vašu prvú 

´´výplatu´´. 

Prváčikovia sú v našej 

školičke a v Klubíku uţ dávno udomácnení. 

Čo je teda nového? Kaţdé ránko víta  ranostajkov v Klubíku naša 

animátorka Ľudka. Pani riaditeľka Martinka a pán učiteľ Peťko 

dozerajú, aby na obede deťúrence všetko popapkali a veľkí 

druhostupniari poriadne popísali úlohy do školy. A nesmieme 

zabudnúť na pani učiteľku Jarku, ktorá si získala v našom Klubíku 

pozíciu vyhľadávača tých najzaujímavejších filmov a rozprávočiek 

v našom minikine.  

No a som tu ja, vaša vychovávateľka Monika – šaško 

DOTYKÁČIK. Som s vami celý deň deťúrence. Keď sa učkáte 

chystám pre vás aktivity na celé popoludnie a potom sa spolu 

zabávame, spievame, hráme, tancujeme a keď k nám príde Ľudka, 

je nám ešte veselšie. A to, ţe nám je naozaj veselo dokazuje aj 

náš časopis. Tak sa klubíčatá začítajte a zabávajte s prvým 

jesenným číslom nášho Klubíka.  

                 p.v. Monika 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Takýto certifikát získa kaţdý šikovný školáčik v našom Klubíku, 

keď bude aktívne plniť úlohy nášho nového klubového projektu. 

Nie je to vôbec ťaţké. Stačí ak sa bude zapájať do našich 

veselých a zaujímavých aktivít, pri ktorých sa nebude určite 

nudiť. Takţe pripravte si deťúrence svoje klubové kniţočky 

a zbierajte do nich farebné gombičkové dierky - kotvičky. 
 

 



AK SPRÁVNE ZAPNEŠ PRVÝ GOMBÍK NA SVOJOM OBLEČENÍ, 

VŠETKY OSTATNÉ GOMBÍKY UŢ ZAPNEŠ ĽAHKO A OBLEČENIE BUDE 

PEKNÉ.  

 

AK SPRÁVNE ZAPNEŠ PRVÝ GOMBÍK VO SVOJOM ŢIVOTE, UROBÍŠ 

SPRÁVNE PRVÝ KROK, 

ZVLÁDNUŤ VŠETKO OSTATNÉ BUDE ĽAHŠIE A TVOJ ŢIVOT BUDE 

PEKNÝ A ŠŤASTNÝ.  

AK SPRÁVNE PRIŠIJEŠ GOMGÍK K OBLEČENIU, BUDE PORIADNE 

UKOTVENÝ A NIČ HO LEN TAK ĽAHKO NEOTRHNE. 

AJ TY POTREBUJEŠ VO SVOJOM ŢIVOTE PORIADNE ŠTYRI KOTVY, ABY 

SI SA RAZ STAL ÚSPEŠNÝM A ŠŤASTNÝM DOSPELÝM ČLOVEKOM.  

JEDNOU KOTVOU (dierkou v gombíku)  JE TVOJA RODINA A JEJ 

LÁSKA. 

DRUHOU KOTVOU (dierkou v gombíku) SÚ ĽUDIA A TVOJI 

PRIATELIA,  S KTORÝMI SA STRETÁVAŠ V ŠKOLE, VO VOĽNOM 

ČASE, JE TO TVOJE VZDELANIE A ZÁUJMY.  

TREŤOU KOTVOU(dierkou v gombíku) JE SVET A PRÍRODA OKOLO 

TEBA, VŠETKO ČO ŤA    OBKLOPUJE A SPRÁVNE FORMUJE 

TVOJ ŢIVOT. 

TOU ŠTVRTOU KOTVOU (dierkou v gombíku) SI TY SÁM, TVOJE 

SCHOPNOSTI, TALENT, SRDIEČKO A VôĽA. 

 

NA KONIEC VŢDY BUDE ZÁLEŢAŤ LEN A LEN NA TEBE, AKO BUDEŠ ŢIŤ 

SVOJ ŢIVOT. TY SI ROVNAKO DôLEŢITÍ AKO VŠETCI OSTATNÍ OKOLO 

TEBA. 

Čo vás čaká? 

GOMBÍKOVE AKTIVITY V KLUBÍKU:  

Rodina 

- Vystúpenia pre rodičov (robíme radosť najbližším) 

- Darčeky na DEŇ MATIEK A DEŇ OTCOV (schopnosť obdarovať) 

- MESIAC ÚCTY K STARŠÍM – babka, dedko ľúbim vás (prejav úcty) 

- JARMOČKY pre rodičov a starých rodičov (Vianočný, Veľkonočný) 

- TVORIVÉ DIELNE s rodičmi a starými rodičmi (spolu sa tvorí lepšie) 

- VALENTÍNKO pre rodičov (schopnosť prejaviť lásku) 

- DEŇ RODINY (hrajme sa spolu) 

Vzdelanie a záujmy, priatelia a ľudia okolo mňa 

- Vzdelávacie výsledky v škole (ako sa mi darí v škole) 

- Vzdelávacie pokroky v Klubíku (sebareflexia, vôľa, vedieť sa učiť) 

- Súťaže, aktivity a olympiády (športové, vzdelávacie, umelecké...) 

- Vianoce v Klubíku (význam a schopnosť darovania ) 



- Karnevaly (zábava v kruhu kamarátov) 

- Tvorivé dielne v Klubíku (vieme spolupracovať?) 

- KNIHOMÁNIA (kniha je zábava aj poučenie) 

- DEŇ DETÍ v Klubíku (na celom svete sú deti, spolupatričnosť,empatia) 

Svet a príroda okolo mňa 

- Zdravie na našom stole (životospráva) 

- Šarkaniáda (v prírode na jeseň) 

- Klubáci na ľade a na snehu (príroda v zime) 

- Svetové dni v Klubíku (voda, lesy, zdravie, zvieratá) 

- Príroda okolo nás ( environmentálne aktivity podľa ročných období) 

- DEŇ ZEME (preč s odpadom) 

- Besedy a exkurzie (odborníci nám to vysvetlia) 

- ČASY MINULÉ  (fašiangy, umelecká tvorivosť, história, dejiny) 

- Turisti v akcii  (výlety a vychádzky do prírody, naše mesto a okolie) 

Ja, moje schopnosti, talent, srdiečko a vôľa 

- Pasovačka do Klubíka (akcia pre prváčikov, prijatie medzi seba) 

- Talen Klubík (schopnosť vedieť ukázať čo viem, v čom som super) 

- Mladý zdravotník a záchranár (ochrana života, zdravia a prírody) 

- DEŇ DETÍ – ja a moji kamaráti (hry a súťaže, vedieť súťažiť fair - play) 

- Tvorivé diele – moje vlastné umelecké dielka (výstavka tvorivosti detí) 

- Súťaže a olympiády (zdravá súťaživosť, rozvoj talentu a vôľových 

vlastností) 

- Super športovec Klubíka (zvládať reálne úspech a prvenstvo) 

- Super hlavička – vedomostné súťaže (vedieť zužitkovať a aplikovať 

naučené vedomosti) 

- Môj kamarát  - DOBRÝ ČIN PRE INÝCH (empatia, spolupráca, pomoc) 

- KEĎ BUDEM VEĽKÝ, VEĽKÁ  BUDEM ........– povolania dospelákov (reálne 

a zobrazené vzory) 
 

SPôSOB HODNOTENIA DETÍ V PROJEKTE – TAJOMSTVO PRVÉHO 

GOMBÍKA 

Deti, budete zbierať počas roka farebné gombíkove dierky s kotvičkami podľa 

svojej symboliky – červené, modré, zelené a žlté. Tie vám  bude p.v. Monika lepiť 

do klubových knižiek s popisom úspešne absolvovanej aktivity. Z každej farby sa 

snažte získať čo najviac kotvičiek, Na konci roka získate za každé štyri farebné 

kotvičky jeden gombík. Kto získa najviac gombíkov, získa cenu a všetci certifikát. 

 

 

 
 
 
 



 

 

RÁNO NA NÁS ĽUDKA ČAKÁ,   
RANOSTAJKO DETI LÁKA. 
ZAHRÁME SA, ZACVIČÍME, 
S ĽUDKOU VERU NEZASPÍME. 
NAZRIEME AJ DO KNIŽOČKY, 
PREČÍTAME ROZPRÁVOČKY. 
UČIŤ SA NÁM UŽ NELENÍ, 
KEĎ SME S RANOSTAJKOM 
 PREBUDENÍ. 
 
 

 

 

 

 

 

O našej veselej Ľudke som vám uţ písala v 

úvode. Ľudka je naša všestranná osôbka, 

ktorá sa v Klubíku stará o veľa vecí. Pod 

palcom má poriadoček aţ sa všetko blízka 

a učí poriadkumilovnosti aj vás deťúrence. 

Na obede zase priúča vašich starších 

spoluţiakov, ako sa slušne správať 

v jedálni. V rannom Klubíku sa vám venuje 

pri hrách, číta si s vami rozprávočky, 

púšťa cédečka, jednoducho vás prebúdza do nového dňa tak, aby ste zvládli všetky 

svoje školské povinnosti. Po obede opäť príde 

medzi nás do Klubíku a je nám s ňou veselo. 

Poriadne dozerá na rodičov, aby nezabudli ani 

jedno zo svojich ratolestí, aj s ich 

príslušenstvom (taška, oblečenie, topánky), 

zobrať domov. Lebo uţ aj to sa stalo, ţe 

deťom nechýbala doma školská taška. No 

a keď vy všetci ste uţ domka, pozeráte 

telku, Ľudka dá v školičke a v Klubíku všetko 

do poriadku, aby sa aj na druhý deň všetko 

ligotalo. Jej najväčším kamarátom v Klubíku 

je prváčik Branko, ale Ľudku máme radi všetci, lebo je stále usmiata a veselá.  

 



 

 

Vonku je už často veľmi sychravo a daždivo tak, aby sme sa trošku 

zohriali, spomenieme si na letné campy v Klubíku, ktoré 

sa nám naozaj vydarili a deti sa určite nenudili.  

ČO SME ZAŽILI LETNÝCH CAMPOV POHOĎÁCI  
Superšportovci 

 mini škola gymnastiky stolnotenisové turnaje 

 loptové hry a súťaže, štafetové hry, 

  soft tenis, chodúle, kolky... 

 Pohybovo rytmické  cvičenia a tanec 

 hry v detskom parku a na školskom dvore 

 Campová olympiáda – športové hry a súťaže 

 beseda a ukážky skateboardyngu 
Čľupkovia 

 VODNÍCI V AKCII - návšteva krytej plavárne 

 čľupkanie v Lúčanskom 
 vodopáde 

Malí umelci 

 tvorivé dielne  

 pečenie palaciniek 
Malí turisti 

 Turistická vychádzka   KALVÁRIA – HRABOVO 

 Práca s buzolou, orientácia v prírodnom prostredí 

 Hry a súťaže v prírode, ochrana prírody 

 Návšteva Liptovského múzea 

 Exkurzia v televízii RUŽA 

 beseda s horskými záchranármi 

 Turistická vychádzka – Gotický kostolík 
v Ludrovej 

Zvieratkovo 

 návšteva Diviačej rodinky v OBORE v Lúčkach 

 návšteva súkromného EKO PARKU – 
 ZVERNICA v Lúčkach 
 
 

 

 

 

 

 



GOMBIČKOVÁ 
PASOVAČKA 
Je nám dobre v Klubíku, 

nerobíme paniku. Keď sa niečo nepodarí, 

nezmizne nám úsmev z tvárí. 

Kto neverí nech len príde, my ho o tom presvedčíme. 

Priateľstvo a radosť v nás, keď trávime voľný čas. 

 

Tento rok sa o pasovačku prvákov do Klubíku postarali okrem šaška 

Dotykáčika (p.v.Monika), naši štvrtáci. Pripravili veselé úlohy, s ktorými si 

nakoniec poradili všetci prváčikovia a pani riaditeľka Martinka ich 

novou gombičkovou metódou pasovala za členov nášho klubu. 

Najskôr si však zaspievali klubovú hymnu, zloţili klubový 

sľub, predviedli umenie všetkých rozosmiať a poskladali 

papierové - gombičkové skladačky. A taktieţ museli veľmi 

rýchlo a múdro odpovedať na vyţrebované otázky.  

Prváčikovia získali zlatú – gombičkovú šerpu, bublifukové 

pero, papierovú lastovičku od tretiakov a samozrejme 

sladkú odmenu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  



V Klubíku sme svetoví. Zaujímavými aktivitami sme si pripomenuli 

SVETOVÉ DNI a zvládli sme ich neúrekom. Určite ste sa deti 

dozvedeli niečo nové a poučné a tieţ ste sa aj zabavili.  
 

23.9. SVETOVÝ DEŇ SRDCA – výroba maxi srdca s popisom činností, ktoré prospievajú nášmu 
zdraviu + súťaž ZDRAVIE PRE 
MOJE SRDCE 
25.9. SVETOVÝ DEŇ MLIEKA – 
rozhovor, kreslenie, výrobky 
z krabíc z mlieka 
4.10. SVETOVÝ DEŇ ZVIERAT – 
environmentálne aktivity 
(výroba zvieratka na školskom 

dvore z prírodného materiálu- listy, konáriky, skalky, ihličie, modelovanie zvieratiek 
z plastelíny, stavba ZOO z lega, čítanie z encyklopédie, prezeranie fotografií) 
 

 
 
 
 
 
16.10. SVETOVÝ DEŇ CHRBTICE – správne sedenie, postoj, chôdza, 
cvičenie na fit loptách, ukážky masážnych pomôcok pri bolestiach 
chrbtice, správne nosenie školsk. tašky. 
 

 
 
 
 
 
 
 
15.10. SVETOVÝ DEŇ BIELEJ PALICE – zvládanie orientácie v priestore podľa navigácie 
kamaráta so zaviazanými očami, orientácia pomocou bielej palice, určovanie predmetov 
podľa hmatu, rozhovor o pomoci psíkov nevidiacim ľuďom. 

16.10. SVETOVÝ DEŇ CHLEBA – 
rozhovor z čoho sa vyrába chlieb, 
natieranie chleba maslom, výroba 
pekárenských výrobkov 
z modelovacej hmoty, stavba 
pekárne z lega 

 
 
                                                                                                                      

                                   
 
      



   

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Október je mesiacom úcty k starším. Čo je to vlastne staroba 

a kedy je človek starý? Keď má šedivé vlasy, či tvár posiatu 

vráskami? Ako sa máme správať k starším a nie len členom našich 

rodín? Prečo babka a dedko toho tak veľa vedia a majú tak veľa 

skúseností? Prečo sa o nás naši starí rodičia stále boja a neustále 

nás poúčajú? Prečo nám rozprávajú, ţe za ich starých čias bolo 

všetko celkom iné? Prečo sa na nich podobáme? 

Všetky tieto otázky sme si kládli a hľadali na ne odpovede. 

Výsledkom našich rozhovorov bolo vţdy poznanie toho, ţe našich 

starých rodičov si musíme váţiť, správať sa k nim slušne a nikdy 

nezabudnúť na jednu dôleţitú vec – kaţdý zostárne, lebo taký je 

kolobeh ţivota. Starkým sme vyrobili pekné jesenné pozdravy. 



HALLOWEEN 

NAOPAK 
 

 

            Tohtoročný 
        HALLOWEEN 

         bol naozaj úplne iný. Všetky masky boli veselé a  
 na jednej kope sa zrazu stretlo najviac gombičiek, ktoré  
 
boli všade. Na líčkach, na vláskoch a na oblečení. Deti tak splnili prvé úlohy, ktoré im 
dal šaško DOTYKÁČIK. V Klubíku sa tento rok nestrašilo, ale naopak ochránili sme 
KLUBÍK pred všetkým zlým a čiernym. Na to ale bolo treba splniť ešte veľa úloh. 
Deťúrence museli spievať, tancovať, skladať obrázky, súťažiť vo dvojiciach, kŕmiť 
kačičky, točiť kruhmi, prebehnúť cez rozkrútené lano, zvládnuť vankúšový tanec. 
Šaškovi Dotykáčikovi pomáhali ešte dvaja úžasní šašovia, čítať úlohy zo zakliatych 
gombičkových zámkov. Deťom ale nerobilo žiaden problém 
všetky úlohy zvládnuť tak, aby v našom 
Klubíku zavládla radosť, ktorá nám 
vydrží celučičký rok. Ďakujeme 
rodičom, že pripravili deťom také 
úžasné veselé masky 
a SVEŤKOVEJ MAMINKE za 
to, že prišla naše veselé 
tváričky krásne pomaľovať. 
Mnohí sa šaška DOTYKÁČIKA 
pýtali prečo bol náš 
HALLOWEEN  
 

 

 

          

NAOPAK. Nuž preto, že 
všade inde bol strašidelný 
a prečo neurobiť niečo inak 
ako to robia všetci? Veselé 
postavičky, kladní hrdinovia,  

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

     

      

    žiadna čerň, krv a strašidelnosť, priniesla medzi nás pokoj

    v čase, keď si spomíname na našich blízkych, ktorí sa
    už s nami nemôžu smiať a radovať. Všetci sme sa po 
    našom veselom karnevale rozpŕchli na tie najtichšie 
miesta   miesta a zapaľovali sme sviečky na pamiatku našich  
    blízkych. Snáď sa náš úsmev dostal až do nebíčka. 

  

 NECH VÁM 

 DETI 

 vydrží  

 úsmev, 

 radosť, 

 priateľstvo 

 do 

 budúceho 

HALLOWEENU, alebo radšej navždy.  

                                                               VÁŠ ŠASO DOTYKÁČIK 

                                                                p. vych. MONIKA 


