
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Časopis o deťoch, pre deti a pre všetkých, ktorých zaujíma ako  
super je v našom Klubíku. Časopis pre pobavenie aj pre poučenie. 
Časopis o šikovnosti deťúreniec a aj o tom, že nie všetko sa vždy 
podarí. Časopis, ktorý má vyčarovať úsmev na tvári a uložiť milú 
spomienku.                                                          
http://kronikaskoly4.wordpress.com/ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
Časopis pripravila p. vychovávateľka 

 Monika Kubalová 

 



 

 

 

 

 

 a svoju čarovnú guľu 
 zabudla doma, lebo 
 keby ju mala pri sebe 
 videla by smutné očká 
 detí, ktoré čakali kedy 
                                                                    snehová perinka pokryje lúky a kopce. 
                                                                   Perinbabka určite zasneží, ale už asi iba 
                                 bielymi lupienkami kvetov, tak ako v závere známej 
rozprávky. Príroda si asi povedala, že tak ako sa ľudia správajú k nej, bude sa 
aj ona správať k ľuďom. Lebo aj keď si to mnoho krát nechceme uvedomiť, 
mnohé nepochopiteľné zmeny v jej správaní máme na svedomí práve my – 
ľudia. Niektoré deťúrence si sniežik užili na výletoch v horách so svojimi 
rodičmi. No v mnohých lyžiarskych strediskách si užívali radovánky na 
technickom a nie prírodnom snehu. Nič sa nedá robiť, snehuliaka už na našom 
dvore nepostavíme a to sme aj perinbabke zložili snehovú pesničku, aby nás 
počula a poslala nám biele vločky. Veru aj začalo snežiť, ale len čo vločky 
dopadli na teplú zem, roztopili sa. Nič to perinbabka, my sa na teba 
nehneváme, ale pekne ťa prosíme, aby si na nás budúcu zimu nezabudla. Veď 
čo je krajšie ako spomienky na krásne detstvo, kedy sa deti váľajú v snehu, 
sánkujú a guľujú, stavajú snehuliakov a vyrábajú snehových anjelikov? Čo je 
krajšie ako zažiť krásne biele Vianoce, kedy sa sneh ligoce a vŕzga pod 
nohami? Čo je krajšie ako červené vyštípané líčka a teplý čajík vo vykúrenej 
izbičke keď vonku sneží?  
Zima sa končí a aj keď šoféri nemuseli vyhrabávať svoje autá spod snehu a na 
kúrení sa ušetrilo, neboli žiadne kalamity a nezamrzol žiaden vtáčik, je nám 
smutno. Snáď bude budúca zima prajnejšia pre deti. Teraz sa už všetci tešíme 
na slniečko, prvé rozkvitnuté kvietky a jarné hry vonku. V našom Klubíku 
bude super, lebo konečne vybehneme von a budeme sa hrať.  
Perinbabka ešte raz ti posielame našu novú pesničku, ktorá je len pre teba 
a celú prírodu a prikladáme sľub, že si budeme prírodu chrániť a budeme sa 
správať rozumne. Aj naše deťúrence raz budú dospelí a aj oni chcú mať na 
detstvo pekné spomienky. 
                             Monika K. 



 
 

     NAPADAJ SNIEŢIK BIELUČKÝ,  

POTEŠÍŠ VŠETKY DETIČKY. 

CHCÚ SA ÍSŤ HRAŤ SO SNIEŢIKOM, 

CHCÚ SA ÍSŤ SÁNKOVAŤ VON. 

 

 

 

NAPADAJ SNIEŢIK BIELUČKÝ, 

POTEŠÍŠ VŠETKY MAMIČKY. 

ŢE SA ICH DETI MôŢU HRAŤ,  

SÁNKOVAŤ, LYŢOVAŤ A BOBOVAŤ. 

 

NAPADAJ SNIEŢIK ZA OKNOM, 

UROBÍŠ RADOSŤ OTECKOM. 

S CHLAPCAMI BUDÚ HOKEJ HRAŤ, 

V SNIEŢIKU SPOLOČNE VYSTRÁJAŤ.                        klubíčatá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Skôr ako prišiel        vytúţený čas 

vianočný, všetky        deťúrence malé aj 

veľké, mladšie i staršie a tieţ dospeláci, pustili sme sa do 

tvorivej činnosti. Pod rukami šikovných umelcov vznikali všakovaké 

vianočné výrobky z ešte všakovatejšieho materiálu. Tetrapakové 

krabice od mlieka sa premenili na vianočný stromček, ktorý zdobili 

červené sviečky vyrobené zo špuliek toaletného papiera 

a plastových 

vrchnáčikov. Z 

vlašských orieškov 

namaľovaných na bielo

 vznikli utešení 

snehuliaci vo farebných 

čiapočkách a šálikoch. 

Kusy látky a špilky sa 

premieňali na farebné 

obrázky s rámikmi, 

starý baliaci papier 

výborne poslúţil na 

výrobu vianočných saloniek. 

Drevení snehuliaci, farebné 

pozdravy, drôtené srdiečka, 

papierové zvončeky, darčekové 

taštičky a utešení anjelikovia, to 

všetko sa nám podarilo vyrobiť 

v Klubíku, školičke a našej ZUŠ – 

tičke. Všetci sme sa podieľali na 

spoločnom výsledku, ktorým bol 

vydarený VIANOČNÝ JARMOČEK spojený s tvorivými dielňami pre 

všetkých členov rodiny. A veru prišlo neúrekom zvedavcov. 

Maminy napiekli výborné koláčiky do našej cukrárne, deti vystúpili 



so svojim programom a všetci vyrábali a vyrábali čo im ruky 

stačili. Odlievanie sviečok, výroba 

vianočných ikeban a svietnikov, tvorba 

anjelikov a zvončekov z cesta, či 

technika oregami, to všetko prinieslo 

príjemné spestrenie predvianočných 

chvíľ. Najkrajšie na tom bolo to, ţe 

sme boli všetci spolu. Deti, rodičia, 

starí rodičia, p. učitelia a p. 

vychovávateľky. Bolo nám spolu super. A nešlo len o to, vyrobiť 

čo najviac výrobkov, ale o to tvoriť spoločne, byť ako jedna 

veľká rodina. Veď Vianoce sú o láske a o moţnosti byť spolu. Po 

tomto príjemnom záţitku sme 

sa mohli všetci rozbehnúť do 

svojich domovov a uţívať si 

najkrajšie sviatky v roku. 

Chýbal iba sneh, tá biela 

krása Vianoc.  

Ale predsa som toho ešte 

veľa preskočila. Najskôr 

prišiel ozajstný Mikuláš. Nasmeroval si to ale na klzisko. 

Jednoducho si pani učiteľky a páni učitelia povedali, ţe keď nám 

uţ nenapadol snieţik, privítajú Mikuláša na studenom ľade. Deti 

sa potom vybrali s pani učiteľkami aj do mesta ako anjelikovia 

a koledovali, spievali a rozdávali radosť a sladké salónky 

okoloidúcim Ruţomberčanom.  

 

Vianoce však uţ naozaj klopkali 

na dvere nášho Klubíku. Bol 

najvyšší čas postaviť 

stromček. Veru nikto 

nezaháľal, veď na darčeky sa 

tešia všetky deti. Prijímať 

darčeky však nie je hlavná 

podstata Vianoc, ale radosť 



z darovania a vyčarovania úsmevu na tvári tých, ktorých máme 

radi. Preto si deti v Klubíku 

povedali, ţe sa sami vzájomne 

obdarujú. Tajne vyrábali 

v Klubíku, ale aj doma utešené 

darčeky pre svojich kamarátov. 

Bola ţe to nádielka pod 

stromčekom. Nik neostal bez 

darčeka a sladkej pochúťky. Deti 

s radosťou darčeky prijímali, ale aj 

odovzdávali a hoci to boli úplne 

jednoduché vecičky, urobili veľkú 

radosť. Spoločne sme si zaspievali 

vianočné pesničky a teraz sme sa uţ 

naozaj mohli rozbehnúť do našich 

domovov a uţívať si sviatky 

a vytúţené prázdniny.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Najvzácnejší dar hľadaj v srdci, nie pod stromčekom! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Tvorivosť človeka naozaj hranice 

nepozná. Je to ľudská vlastnosť, 

ktorú si môţeme pri dostatočnom 

mnoţstve podnetov vypestovať. 

Stačí, keď máme chuť niečo nové 

vytvoriť, keď chceme skúsiť 

urobiť niečo, čo sme pred tým 

ešte nerobili, stačí keď si trošku 

veríme, ţe naučíme štetec aby nás 

poslúchal, keď skrotíme mäkkú plastelínu a nebojíme sa, ţe nás 

pichne ihla. Aj špagátik dokáţe zrazu divy, keď s nim pracujú 

detské rúčky. Obyčajný papier zmení zrazu tvar a vznikne 

hviezda, drevené klátiky sa premenia na bábiky a keď čierny 

papier polepíme trblietkami, premení sa na jasnú hviezdnu oblohu. 

Bábiky tieţ môţu byť ako nové, keď im šikovné dievky ušijú  

šatôčky podľa najnovšej módy. Chalani to s legom ovládajú 

perfektne, ale čo tak vyrobiť autíčka a lietadlá z papierových 

špuliek? Všetko je moţné. Samozrejme, ţe sa všetko nemusí 

podariť na prvý krát. Však to vôbec nevadí. Času a priestoru na 

tvorivosť a fantáziu máme neúrekom. Fantázia a predstavivosť sú 

však najkrajšie v detstve a tak deti tvorte, kým sa z vás nestanú 

dospeláci. Mobilov a počítačov si ešte uţijete dosť, ale pri 

dospeláckych povinnostiach rýchlo zabudnete na farbičky 

a plastelínu. Nenechajte si ujsť svoje najkrajšie obdobie v ţivote 

ťukaním do klávesnice, či mobilu. Radšej prevracajte stránky 

kníh, beţte von športovať a hlavne tvorte a snívajte. 



 

 

 

 

Máme v klube karneval, kaţdý by rád tancoval. 

Prišli všetky masky sveta, po Klubíku striga lieta. 

Nikto sa jej nebojí, spiderman nás zachráni. 

Máme v klube karneval, celý klub sa radoval. 

Mačička aj psíček s myškou, naháňajú šaša s kniţkou. 

Policajt vyšetruje, čarodejník čaruje. 

Tak sa končí karneval, kaţdý sa rád zabával. 

Prišli všetky masky sveta, striga sa stratila niekam. 

Nikto sa dnes nenudil, parádne sa veselil. 

 

Pesničkou o karnevale, ktorú si zloţili samé deti začala v našom 

Klubíku parádna zábava. Samozrejme, ţe okrem tancovania 

a šantenia s balónmi nechýbali súťaţe, sladké odmeny a bohatá 

tombola. Prváci však získali aj niečo viac. Šaško DOTYKÁČIK 

(p.vych. Monika) vyhodnotil 

klubový – gombičkový projekt za 

prvý polrok a najúspešnejší boli 

práve prváci. Za svoju veľkú 

snahu si mohli pochutnať na 

sladučkej torte. Samozrejme, ţe 

šikovní boli aj ostatní klubíci 

a tak sladký koláčik skončil aj 

v ich bruškách. Bolo nám super! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Zaláslovaný  
Klubík 
14. február patrí všetkým zaľúbencom. No a my sa v Klubíku 

máme všetci radi, preto sme  tento sviatok oslávili veselými 

hrami. Najskôr si deti prečítali starú legendu o sv. Valentínovi, 

skladali srdiečkovú skladačku, vyzdobili sa farebnými stuţkami, 

vytvorili veľké textilné srdce a spoločne si zaspievali s gitarou. 

Samozrejme, ţe nezabudli na svojich blízkych a vyrobili im 

srdiečkové Valentínky. 

 


