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Ahoj milí kluboví kamaráti, 

      prvý  školský mesiac  ubehol  ako voda a aj ten druhý sa už končí, ale      mnohí 
ešte majú v pamäti krásne prázdninové zážitky. 
Opäť si musíme zvyknúť na zabehnutý školský  režim (domáce úlohy, 
učenie, písomky...). Aby sme Vám ten školský život spríjemnili je tu pre Vás náš 

klubový klebetný časopis Klubko-klbko. Keďže nás je v našom školskom klube až 

10 oddelení, aby sme o sebe navzájom vedeli,  vytvorili tety vychovávateľky tento 

časopis. Tak poďme teraz pekne pomaličky odmotávať klbko po jednotlivých 

oddeleniach ŠKD. Najskôr sa ale naučme spolkne jesennú pesničku 

s omalovánkou   

/omaľovánku nájdete na 

konci časopisu/. 

Spievame na melódiu 

piesne Po nábreží koník 

beží. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

My máme to šťastie, že bývame v tej časti sveta, kde nám 
príroda pripravila jednu prekrásnu šou farieb predtým ako sa uloží na 
zimný spánok. Aj ty si niekedy rozmýšľal, ako a prečo jesenné listy 
menia farbu?  

Dlhé roky vedci pracovali na tom, aby porozumeli týmto jesenným zmenám na 
stromoch. Zistili, že farba listov závisí od troch faktorov a to sú:  

1. listové pigmenty 
2. dĺžka noci  
3. počasie 

Zmeny farby listov si vysvetlíme pekne po poriadku.  

Stromy majú na našej zemi veľmi dôležitú úlohu. 
Pomáhajú čistiť náš vzduch. Robia to pomocou svojich listov. V lete, zelené listy 
poskytujú tieň a udržiavajú tak chladnejšiu teplotu zeme, ale tiež zbierajú oxid uhličitý 
zo vzduchu. Je to plyn, ktorý živé organizmy vydychujú. Príliš veľa oxidu uhličitého vo 
vzduchu nie je dobré pre živé organizmy. Rastliny používajú slnečné svetlo, aby 
zmenili oxid uhličitý a vodu na cukor. Tento proces sa nazýva fotosyntéza. Cukor, 
ktorý vytvoria je potravou pre stromy. Táto cukrová zmes, ktorá sa volá miazga, sa 
prenáša žilkami listov do kmeňa stromu a do koreňov na výživu stromu. Ako sa toto 
deje, stromy čistia vzduch a tak živé organizmy môžu dýchať kyslík namiesto oxidu 
uhličitého.  

V tom istom čase stromy produkujú látku, ktorá s volá chlorofyl, ktorá pomáha 
pri fotosyntéze. Chlorofyl dáva rastlinám ich zelenú farbu, ktorú môžeme vidieť na jar 
a v lete na listnatých stromoch.  



Keď prichádza jeseň, tak dni sú kratšie a noci dlhšie. Stromy dostávajú menej 
slnečného svetla, čo znamená aj nižšiu teplotu. Stromy nemôžu produkovať tak veľa 
chlorofylu, ako to robili v lete, čo znamená, že listy nemôžu byť také zelené ako v 
lete. Stromy zastavujú proces tvorby potravy a začínajú sa pripravovať na zimu. 
Zelený chlorofyl sa začína strácať z listov.  

Listy obsahujú aj inú látku po celý ten čas, ktorá sa volá 
Karotenoid. Táto látka spôsobuje žlté a oranžové sfarbenie listov. Počas 
teplejších mesiacov zelený chlorofyl prekrýva žltú a oranžovú farbu. Ale 
keď príde jeseň a chlorofyl sa začína strácať, začína sa ukazovať žltá a 
oranžová a listy začínajú meniť farbu.  

Ako sa blíži zima a dni sú stále chladnejšie, žilky na listoch sa začínajú zmenšovať. 
Listy sú príliš krehké, aby prežili skutočnú zimu a nakoniec odpadnú. Predtým, ako 
sa tak stane, iná látka, ktorá sa volá Anthocyanins, je produkovaná a to len na jeseň. 

Vďaka tejto látke sú listy červené a purpurové a pomáha stromom získať 
živiny z ich listov predtým ako odpadnú. Toto pomáha stromom pripraviť 
sa na ďalšiu rastovú sezónu. Dokonca aj v zime stromy pracujú. Ako 
opadnú listy, tak vytvoria na zemi vrstvu alebo perinu okolo stromu, ktorá 

im pomáha zadržiavať vlahu a chráni tak korene stromu pred zamrznutím.  

Ako čarovali prváci s listami 

Aj našim deťom sa veľmi páčia jesenné listy. Prváčikovia sa báli, že nedokážu 
nakresliť krásne farebné listy, tak im pani vychovávatelka 

pomohl
a.Vymy

slela 
vycházku. Deti si 
mali nájsť 
krásne listy. Po 
príchode si 
z nich vyrobili 
obrázok. Podľa 
nášho návodu si 
ho rýchlo urobíte 
aj vy.  

Stačí, keď si pod 
papier vložíte 
nejaký list, ktorý 
ste našli na 
prechádzke a po 
papieri kreslíte 
pastelkou na 

mieste, kde máte list pod papierom. Prekrásny list sa vám o chvíľočku ukáže. 
Dávajte ale pozor, aby sa vám list pod  papierom nepohol.  



Ak sa vám podarili lístočky, môžete si skúsiť 
doma vyrobiť zo zvyšných listov strom na 
nástenku. Kmeň si vystrihnite z hnedého 
papiera a prichyťte ho magnetkou alebo 
špendlíkom (záleží od druhu nástenky). A 
korunu stromu urobte z listov nazbieraných v 
prírode, ktoré tiež môžete prichytiť 
magnetkami. Takáto výzdoba vám naozaj 
nezaberie veľa času. 

 

 

 

 

 

 

V piatok 11.10.2013 pripravili pani vychovávateľky pre deti zo ŠKD zaujímavé 
popoludnie: vychádzku na Mních spojenú s púšťaním šarkanov. Počasie nám prialo, 
len keby vetrík trošku viac fúkal. Asi na to pozabudol pri pohľade na tú rôznorodosť 

šarkanov a otvoril len oči a nie ústa, 
ktorými by fúkal a dvíhal našich 
krásavcov do výšky. Nevadí, veď deti 
behali a šarkany aj tak vzlietali.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ešte pred tým si deti v klube vyrábali aj svoje vlastné šarkany, ktoré síce nelietali, ale 
s ktorými si vyzdobili triedy. Prežili pri 
tom veselé chvíle, pocvičili si svoje 
zručnosti, predviedli svoju fantáziu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



      

 

V posledný septembrový piatok strávili deti zo ŠKD – pri ZŠ Bystrická cesta – 

školička príjemné chvíle v Čutkovskej doline. Pani  vychovávateľky pripravili pre ne 

popoludnie plné zážitkov. Deti kŕmili ryby, hrali sa, zdolávali prekážky v prírode, 

súťažili... 

     Aká vládla medzi deťmi nálada, presvedčte sa na vlastné oči. 

 

 

 

  



 

V rámci týždňa zdravej výživy sme sa v 10.-tom oddelení zamerali na symbol zdravia 
JABLKO.  

Prvý deň – pondelok sme si prečítali rozprávku s názvom Janko a jabĺčka. Zahrali 
sme sa na vietor v jabloňovom sade, zaspievali pesničku o jabĺčku a nakoniec si naši 
prváci vyrobili zaujímavý jablkový kompót z papiera. Štvrtáci zase vyrábali obraz – 
jablko, z látky a tapety. 

Jablkový obraz postup práce: Námet je jednoduchý. Na výkres A3 načmárame 
mastným pastelom rôzne čiary a kliky-háky. Potom celý výkres zamaľujeme vodovou 
alebo anilínovou farbou. Z tapety, či látky vystrihneme jabĺčko, ktoré nalepíme na 

výkres. Okraje výkresu vyzdobíme 
obdĺžnikmi látky alebo tapety, vystrihovanými 
ornamentovými nožnicami. Tak vytvoríme 
optický rám obrazu. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Utorok bol deň červeného jablka. Všetky deti a aj p. vychovávateľka prišli oblečené 
v červenom. V tento deň sme sa venovali jablkovým pracovným listom z matematiky 
a SJ. Na úvod sme si zaspievali pesničku o čom inom, ak nie o jabĺčku, potom už 
nasledovali pracovné listy a nakoniec hádanky o ovocí a zelenine. 
 
 

Po červenom utorku prišla zelená streda 
- deň zeleného jablka. Jednou  
z aktivít zameraných na športovo- zdravotnú činnosť bol jabĺčkový tanec. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasledoval štvrtok, ktorý však 

nebol obyčajný, ale bol žltý.   

V tento deň  sa z  našich malých detí stali veľký jablko-žrúti.  Vo štvrtok bola súťaž 

o najrýchlejšie zjedené jablko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Ku všetkým aktivitám patrí aj odmena a tou boli nielen diplomy od p. vychovávateľky, 

ale aj milé drobnosti, ktoré potešia detskú dušu. V piatok nastal deň odmien.  Najskôr 

sme, ale museli vyrobiť plnú misu jablkového šalátu. Ako na to? 

Postup: 
 Jablká obielime, nastrúhame na strúhadle a posypeme vanilkovým cukrom. Pridáme 
piškóty a na kocky nakrájaný pomaranč. Zmes spolu premiešame a vylejeme na ňu 
biely jogurt. Ozdobíme čokoládovou ryžou. 
Postup 2: 
Nastrúhané jablká zmiešame s jogurtom a sušeným ovocím a poukladáme na dno 
pohárov. Na ne dáme banán nakrájaný na plátky a posypeme hrozienkami. 
V priebehu tohto dňa sa deti mohli podľa chuti a výberu občerstviť. Jedna skupinka  
pripravila čaj zo šupiek jablka s medom – pitný režim.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hádanky zamerané na ovocie: 
  Najprv šaty zelené, potom nosí červené a keď už belasé má, s dobrou chuťou zjesť 
sa dá. Čo je to? (SLIVKA) 
Bielym kvitne, zeleným odvisne, červeným odpadne. Čo je to? (JABLKO) 
Sedí pani v kríčku v červenom ručníčku. Čo je to? (JAHODA) 
Sprvu biele, potom zelené, potom očervenie a srdce mu je ako kameň. Čo je to? 
(ČEREŠNA) 
Hádanky zamerané na zeleninu: 
Sedí pani v pivnici, vlasy sú jej na slnci. Čo je to? (MRKVA) 
Sedí pani pri okne, suknička jej mokne, príde pán kapitán, hlavičku jej zotne. Čo je 
to?(KAPUSTA) 
Záplata na záplate a švíka nikde? Čo je to? (CIBUĽA) 
So slzami ho jedávame, a predsa nám chutí. Čo je to? (CHREN) 
Biela je, nie je deň, čierna je, nie je noc, zelená je, nie je tráva, chvostík má a nie je 
krava. Čo je to? (REĎKOVKA) 

 



                  

 

  
 
Na jednom kopci neďaleko krásneho potôčika rástol jeden strom. Boli na ňom len 
dva púčiky, no Janko stále chodil pozerať na stromček, či náhodou už nevyrástli. 
Janko sa veľmi dobre staral o stromček. Chodil ho polievať, okopávať a prihnojovať.  
Až raz, v jeden teplý deň, sa Janko naraňajkoval a išiel sa pozrieť,  čo vyrástlo 
z púčika. Keď sa blížil k stromčeku, vidí, že je to jabĺčko. Pozrie sa lepšie a vidí dve 
malé jabĺčka. Janko sa veľmi tešil, že sú to jabĺčka. Bežal hneď domov oznámiť to 
mame a otcovi: „Mami, poď sa pozrieť na moje jabĺčko.“ 
Jabĺčka na strome sa rozprávali: „Ja som väčšie ako ty.“ „Nie, ja som väčšie.“ „Ale ja 
mám konárik a ty nie.“ „Ale ja som vyššie a ty si nižšie.“ 
O pár dní sa  na stromčeku objavili ďalšie púčiky a zase boli ďalšie jabĺčka. Aj tieto 
sa vychvaľovali, že kto je lepší, kto má lístoček, kto je vyššie, kto má akú farbu. 
Začala jeseň, prišiel mráz a jabĺčkam bola zima. Jankovi bola tiež zima, ale doma 
mali aspoň krb. Janko si ich pomenoval, jedno sa volalo Pi, druhé Pa, tretie Po, 
štvrté... Každý deň okolo poludnia sa slniečko usmialo na jabĺčka a tieto ožili, sfarbili 
sa a usmievali.  
Ale postupne Janko na ne úplne zabudol. Až sa jedného dňa mamina spýtala Janka, 
čo už nehovorí o jabĺčkach  a ako sa im darí. Janko sa rýchlo obliekol a išiel sa 
pozrieť na jabĺčka. A čo nevidí, veľké jablká ako „melón“.  
„Mami, pozri sa, čo som ti doniesol, pekné, veľké jabĺčko.“ 
„Ďakujem ti Janko, je veľmi chutné.“  
Ale žiaľ, Janko ochorel a musel zostať v posteli. Mamičku poprosil, že či by mu išla 
natrhať z jeho jabĺk. Tá išla a nazberala mu asi desať veľkých jabĺk. Jankovi veľmi 
chutili. Mama išla do obchodu a tam kúpila jahody, marhule, hrušky, pomaranče, kivi. 
Jankovi veľmi chutili všetky druhy ovocia. Ale ešte stále bol chorý. Tak mu natrhala 
ešte raz jabĺk a tie ho veru  vyliečili. Už bol zdravý ako ryba.  
Na druhý deň prišla veľká búrka a Janko sa bál, či vietor nezhodí jeho jabĺčka. 
Hneď na druhý deň Janko pooberal všetky jabĺčka, uložil ich do pivnice a tešil sa 
z úrody. 
Ešte v ten večer napadol sneh, takže celý kraj bol bielučký a... zazvonil zvonec 
a rozprávky je koniec.  



A tu je už sľúbená pesnička s omalovánkou.Dovidenia v budúcom čísle Klubka klbka. 
 


