
Eva Antalíková, zástupkyňa riaditeľky SŠ pre MŠ 
Karolína Noskovičová, OZ IRR 
 
Radi by sme poďakovali za priazeň, ktorú ste vyslovili nášmu novému škôlkárskemu časopisu. Budeme veľmi vďační za 

vašu spätnú väzbu, očakávania, postrehy, nápady, rady na vylepšenie, a to na adrese skolka.irr@vdp.sk, alebo osobne ☺ 

Jún 
03.06.  športové dopoludnie 
05.06.  Environmentálna výchova: „Liečivé bylinky“ 
11.06.  Sv. omša v škôlke – požehnanie školských aktoviek 
13.06.  Sv. Anton a zvieratká – divadlo a program pre deti u Františkánov 
18.06. dopoludnie  rozlúčka s predškolákmi 
18.06. popoludnie  Deň otcov 
19.06.  Vozenie na poníkoch 
22.06.  Bábkové divadlo: „Pirátov syn“ 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSLEDNÉ MESIACE V ŠKOLSKOM ROKU 2012/2013: 

OZNAMY: 

REDAKČNÁ RADA VINCENTÍNKA: 

Apríl 
08.04.  Biblický deň s p. Petrom - Vzkriesenie 
10.04.  Vozenie na poníkoch 
18.04.  Environmentálna výchova: „O lesoch a jeho obyvateľoch“ 
25.04.  Bábkové divadlo: „O poskladanej dúhe“ 
30.04.  Environmentálna výchova: „O špinavom lese“ 

 
Máj 
15.05.  Environmentálna výchova: Vozenie sa na poníkoch, starostlivosť o zvieratká 
16.05.  Vystúpenie vybraných detí z tr. Motýlikov v Dome kultúry 
21.05.  Bábkové divadlo: „Ako si vidlička Anička...“ 
22.05.  Slávnostný zápis novoprijatých detí 
24.05.  Sokoliari – ukážka cvičenia dravcov 
29.05.  Environmentálna výchova: „Voda a jej význam“ 
V máji mali všetky triedy besiedky pri príležitosti Dňa matiek. 
V máji sa uskutočnilo fotografovanie vo všetkých triedach, skupinové aj individuálne. 

 Prevádzka MŠ v letnom období bude od 1.7. 2013 do 
26.7. 2013. Stravu nám budú dovážať z Narnie – PINO. 
Cena bude 2,50€/1deň. Odhlasovať treba deň dopredu! 

 Prevádzka MŠ bude prerušená v období 29.7.2013 až 
30.8.2013. 

Všetkým pani učiteľkám, kuchárkam, upratovačkám ďakujeme za celý školský rok 2012/2013 – za každý úsmev, 
milé slovo, povzbudenie, za všetky príjemne prežité spoločné chvíle, za starostlivosť a lásku venovanú našim 

deťom. 
Rodičom ďakujeme za každú vykonanú pomoc, za modlitby, za ochotu, za spoločne strávené okamihy v škôlke. 

 
Všetkým želáme pekné leto, príjemné dovolenky plné slniečka a oddychu  ☼ 

Tešíme sa na stretnutie v septembri! 
 

Grantové projekty 
 

 V tomto školskom roku 
sa nám podarilo získať 4 
grantové projekty, ktorými 
môžeme zveľadiť a 
obohatiť našu škôlku, no 
hlavne poskytnúť našim 
deťom prostriedky pre ich 
ďalší rozvoj. V krátkosti 
vám ich predstavíme na 
str. 8 a 9.  
 
 

Zažili sme spolu  
besiedky ku Dňu matiek  

a Deň otcov 
 

 V krátkosti sa spoločne vrátime 
k sviatkom nás rodičov – ku Dňu matiek 
a besiedkam, ktoré si pre nás naše deti 
s pani učiteľkami pripravili, a ku Dňu 
otcov, ktorý má v našej škôlke podobu 
hier a súťaží s našimi oteckami. 

 Pripomenieme si význam mamy 
a najmä otca v rodine. 

    To všetko nájdete na str. 10 a 11. 
 

Ďakujeme pani učiteľkám, aj našim deťom za 
krásne popoludnia, ktoré si pre nás pripravili. 
Ďakujeme za vzácny čas, ktorý sme mohli prežiť 
s našimi deťmi ako mamy, ako otcovia. Ďakujeme za 
príležitosť pripomenúť si naše poslanie v živote našich 
detí. Ďakujeme za krásny program, ktorý si s deťmi pre 
nás pripravili. Ďakujeme za nádherné darčeky, ktoré 
pomohli našim deťom pre nás pripraviť. VĎAKA ! 

 
 

pokračovanie na str. 10 a 11 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 Čo v tomto čísle časopisu nájdete? 

Milí rodičia, pani učiteľky, priatelia a priaznivci našej 
materskej školy, 
 

máme koniec školského roka 2012/2013, počas 
ktorého sme sa spoločne stretávali a spoločne prežívali 
okamihy, zážitky, radosti našich detí. Obzvlášť posledné 
dva mesiace boli pre nás rodičov veľmi vzácne – dostali 
sme veľkú vďaku, povzbudenia, dary a darčeky, ktoré pre 
nás pripravili naše deti spolu s pani učiteľkami – v máji to 
boli besiedky ku Dňu matiek, v júni Deň otcov. 

Mali sme tak možnosť zamyslieť sa a pripomenúť si, 
čo znamenáme v živote našich deti, čo to znamená byť 
mamou, čo znamená byť otcom pre moju dcéru, pre môjho 
syna. Uvedomiť si, akú veľkú zodpovednosť máme voči 
svojim deťom. 

 

Zo života škôlky 
 

 Koniec školského roka bol významný 
najmä pre tr.Motýlikov, nakoľko pre 
väčšinu z nich to boli posledné dni 
strávené v škôlke. Na str. 6 a 9 si môžete 
prečítať, čo sa našim predškolákom 
v škôlke najviac páčilo a načo sa do školy 
najviac tešia. 

 Básničky, výtvory a obľúbené výroky 
nájdete na str. 2-4. 

   Na str. 5 vám priblížime, prečo sa 
s deťmi modlíme pred a po jedle. 
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       Rovnako ako predchádzajúce obdobia, aj tieto mesiace boli pre naše 
deti plné nových poznatkov, pozorovaní, skúseností, zážitkov i rôznych 
výrobkov.  
       To, čo deti prežívali a učili sa, by sme mohli rozdeliť do troch oblastí: 
deti sa učili o prírode, a to konkrétne o zvieratkách, ale aj kvetinkách; 
pripravovali besiedky ku Dňu matiek a športové popoludnie pri príležitosti 
Dňa otcov; pripravovali sa na rozlúčku s predškolákmi z triedy Motýlikov. 
       Deti sa naučili množstvo nových básničiek, zúčastnili sa mnohých aktivít 
a popritom porozprávali rôzne múdrosti ☺ Niektoré z nich vám priblížime 
na najbližších stránkach. 

Výroky z triedy Včielok: 
 
Markova hádanka: „Je to ostré a má to pošvu 
(teda obal)“ ...meč.  
 
Matúš hovorí Kubkovi: „Ja sa teším na starobu. 
Konečne dostanem ten dôchodok.“ 
 
Pani učiteľke padla pasta. Matúško sa začal 
smiať. Vzápätí zhodil on pohár s kefkou 
a pastou. Pani učiteľka hovorí: „Vidíš, kto 
druhému jamu kope, sám do nej padne.“ 
Matúš: „Kto do teba kameňom, ty doňho 
chlebom.“ 
 
Dávidko: „Terezka, aha straka!“ 
Terezka: „Kde, kde?“ 
Dávidko: „Tam“ 
Terezka: „Nevidím“ 
Dávidko: „Kašli na to, už odletela.“ 
 
Sofia sedí v kúte s Dávidkom a šuškajú si. Pani 
učiteľka sa ich pýta: „Čo vy tam robíte?“ 
Dávidko: „My si tu hrkútame.“  
 
Na vychádzke pani učiteľka ukazuje deťom trs 

fialiek: „Deti, aha čo to tu je?“ Barborka: 

„Kakanica!“ (Kúsok od fialky bolo hovienko) 

Otcovia, ľúbte svoje dcéry a synov... 

Milí oteckovia, mamky, našou modlitbou môžeme vyprosiť veľa milostí a požehnania do našich rodín,  
pre nás, pre naše deti.  
 
Sv.Jozef je patrónom rodiny,  
nebojme sa prosiť ho  
o pomoc a príhovor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Zdroj: Kubovič František, Žiť s Bohom, 2012 
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Zamyslenie p. Antalíkvej, zástupkyni riaditeľky pre MŠ VDP: 
 
 
Jedna mladá žena povedala:  

Chcela by som raz povedať svojmu manželovi: „Ďakujem, 
že si otcom našich detí!“ Verím, že ten deň príde. Spolu 
s tým sa snažím uvedomiť si, aká dôležitá je úloha a výzva 
pre muža byť otcom. Nielen starať sa o manželku, či 
zarábať peniaze, ale obetovať sa a ľúbiť svojich synov 
a dcéry. 

Otcovia, vaša úloha je veľmi zodpovedná, krásna 
a súčasne ťažká.. to sa fakt musí nechať. Keď je otec 
dobrým otcom, stáva sa pre deti vzorom. Je hlava rodiny, 
prirodzená autorita a jeho sila a udatnosť sa pre nich stáva 
základným kameňom pre ich budúci život. 
V súčasnosti ide taký smutný trend, že mladí „vhupnú“ do 
úlohy rodičov. Otázka je, či vedia byť rodičmi natoľko, aby 
ich deti sa od nich učili byť ľuďmi, sú prví, ktorí im dávajú 
pocit bezpečia a pocit, že sú milované.  
          V žene sa objavuje materinský cit, muž sa stáva 
otcom. Pre syna je práve otec vzorom mužskosti, práve on 
ho má naučiť, ako skladať stavebnice, ako pribíjať klince, 
ako jazdiť na aute, a mnoho iných vecí, ktoré treba robiť 
„mužsky“. Syn sa v otcovi vidí, aj keď otec o tom nevie, 
alebo nechce vedieť(???)  ignorácia otca berie synovi istotu 
a jeho sebavedomie. Premýšľali ste niekedy, prečo niektorí 
dnešní chlapci chodia takí smutní a uzavretí? Spýtajme sa 
ich, koľko času, pozornosti a počúvania venuje ich otec 
synovi a koľko televízii? Predstavte si, čo by to znamenalo 
pre 8, 10, 15 – ročného chlapca, keby jeho otec vypol 
televíziu a povedal by svojmu synovi: „...teraz venujem svoj 
čas, pozornosť a svoj záujem len tebe, lebo si môj syn...“  
Bol by to most, ktorý by preklenul hranicu dvoch brehov, 
ktoré sú tak blízko!  

A vaše dcéry, ockovia, áno.. hovoríme o „vašich 
princezničkách..“ Pamätáte si, keď ste ich priniesli 
v perinke také maličké domov? A keď ste sa ich báli 
dotknúť? ÁNO, sme to my.. aj keď vás často odmietame, 
potrebujeme vašu otcovskú lásku, lebo iba tá nás môže  

naučiť, že sme 
krásne a že máme 
väčšiu cenu, ako 
značkové veci, 
parfumy a šperky... 
iba vaša láska 
a jemnosť nás môže 
naučiť, že sme 
skutočne cenné 
v očiach mužov 
a chlapcov..  
         My, vaše dcérky, vidíme vo vás toho prvého 
princa, rytiera. Skutočný ocko naučí svoju dcéru, aby 
bola silná a súčasne zostala zraniteľnou. Keď príde 
domov, zranená hodnotami sveta, naskytuje sa 
priestor práve „ockovi rytierovi“, ktorý vstupuje na 
scénu a v hĺbke ramien a teple svojich dlaní privinie 
svojou láskou dcéru natoľko, aby ju chránil pred 
lámaním duše a dodal jej silu na nový boj.  

Milí otcovia, dcére a synovi dá viac ten otec, 
ktorý ich aspoň raz za deň v láske a pokoji vypočuje 
desať minút, ako ten, ktorý jej nakúpi najnovšie 
módne doplnky alebo dá synovi počítačovú hru, nový 
mobil... 
Viete, ockovia, nám deťom chýbajú vaše čisté objatia 
lásky, prahneme po slovách: „...dnes ti to pristane...“, 
túžime cítiť, že vám na nás záleží viac ako na 
televízore alebo inej záľube v hluku tretieho tisícročia 
a chceme vás v tom zhone sveta aspoň na chvíľku 
zastaviť a stretnúť sa s vašim darom otcovstva... ste 
tu predsa pre nás a my – vaše deti – pre vás... 

Potrebujeme cítiť, že na púšti života ste vy, ktorí 
nám poskytnete oázu vždy, keď sa                     
cítime vyprahnutí láskou...  
   

Modlitba za rodinu: 
Boh radosti a pokoja, daj, 
nech naša rodina kráča po 
cestách života, nech verí 
v tvoju lásku aj v čase 
skúšok a žije v nádeji, že 
raz uvidí tvoju tvár, keď ťa 
stretne v tvojom dome, 
aby ťa naveky chválila. 
Amen. 

 

Modlitba za deti: 
Boh a náš Otec, modlím sa za svoje deti: ochraňuj 
ich od každého zla, veď ich pri každom rozhodnutí, 
aby v živote robili len to, čo sa páči tebe. 
Daruj im zdravie, rozmnož ich vieru, ochraňuj ich 
v tvojej dobrotivej láske, urob ich schopných 
svedčiť o tebe medzi všetkými, ktorých dnes 
stretnú. 
Pomáhaj im v štúdiu a v práci a daj, aby cítili tvoju 
prítomnosť v akejkoľvek udalosti, s ktorou sa 
musia konfrontovať, či už v ťažkej alebo radostnej. 
Amen. 

Modlitba za rodinu: 
Boh radosti a pokoja, daj, 
nech naša rodina kráča po 
cestách života, nech verí 
v tvoju lásku aj v čase 
skúšok a žije v nádeji, že 
raz uvidí tvoju tvár, keď ťa 
stretne v tvojom dome, 
aby ťa naveky chválila. 
Amen. 



  

Prežili sme spoločne „Deň matiek“ a „Deň Otcov“ 

Ako sme už v úvode časopisu 
spomenuli, tieto vzácne dni nám 
vytvárajú priestor, aby sme si 
uvedomili, čo znamenáme pre naše 
deti, čo im dávame a čo im môžeme 
dať. 

Čo teda dávame našim deťom? Čo 
je pre nich najväčším darom? ...dom? 
...dobré meno? ...sociálne postavenie? 
...nie, najdôležitejšia je láska! Dokonca 
aj novorodenec neočakáva od mamy 
iba mlieko, ale lásku. Dokáže rozoznať 
svoju mamu od inej, aj keď mu dá 
mlieko. Láska mamy a otca je pre dieťa 
koreňom ich vlastného života, zdrojom 
ich vlastného ja, motiváciou pre ich 
vlastný život. Osobnosť dieťaťa sa rodí a 
rozvíja skrze učenie sa a 
napodobňovanie vlastných rodičov, bez 
toho aby si to uvedomovalo.  

To, ako sa k sebe rodičia 
navzájom správajú, aké sú vzťahy 
v rodine, dáva dieťaťu vzor. Ako sa 
správa otec k mame a naopak, ako 
vyžadujú, aby sa deti správali k sebe 
navzájom, ako sa oni ako dospelí 
správajú k deťom, k svojim rodičom, to 
všetko si predškolské dieťa vrýva do 
svojej pamäti, a to všetko funguje pri 
utváraní jeho osobnosti ako vzor, ktorý 
je pevnejší a účinnejší, o čo dôvernejšie 
a silnejšie sú citové vzťahy dieťaťa ku 
všetkým členom rodiny. Rovnako tak 
silne pôsobí špecifický vzor otca 
a mamy v ich rodinnom živote. Ako plní 
otec svoje povinnosti muža v rodine, 
svoju úlohu otca a manžela; ako plní 
svoje špecifické úlohy mama; ako si 
navzájom pomáhajú, vážia si jeden 
druhého, ovplyvňuje dieťa a dáva mu 
príklad na celý život. Mnohí dospelí bez 
toho, aby si to uvedomovali, z týchto 
vzorov v svojej rodine, zo svojho 
detstva, čerpajú po celý život. Je to pre 
človeka prirodzené.  

Ak rodina žije v jednote, 
porozumení a spolupatričnosti, stáva sa 
prvým a jedinečným miestom, kde sa 
dieťa učí láske, úcte a rešpektu. Takáto 
rodina sa potom môže stať základným 
stavebným kameňom zdravej osobnosti 
človeka.  
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Výroky z triedy Lienok: 
 
Dievčatá si pri stole kreslia (robia prvé 
náznaky písmen): 
L: Ja sa viem napísať. 
T: Tak ukáž, chcem to vidieť. 
L: Tak dobre, ale nepozeraj sa! 
 
Pri stole s veľkou námahou Natan obeduje 
a počíta koľko ešte lyžíc. 
Rozhorčene sa pýta pani učiteľky: 
„Koľko mám ešte zjesť. Už som zjedol teba 
aj pani učiteľku Terezku!“ 
 
Mamička sa pýta Kubka, či bola vo škôlke 
pani učiteľka Sabinka.  
Kubko sa zamyslí a povie: „Nebola vo 
škôlke, asi bola v práci.“ 
 
Jarko si prezerá encyklopédiu z morskými 
zvieratami. 
Zrazu len v triede počuť hádku:  
„To je tunel!“ „To nie je tunel!“ 
„To je tunel!“ „To nie je tunel!“ 
Obráti sa na pani učiteľku: „Však je to 
tunel?“ 
Pani učiteľka sa pozrie do knihy a uvedie 
hádajúcich sa na pravú mieru: 
„No chlapci je to TULEŇ!“ 
 
Deti sa po uprataní hračiek v triede 
usádzajú na koberec.  
Kubko si sadne do tureckého sedu a 
svojmu mladšiemu kamarátovi vysvetľuje: 
„Takto sa turisticko sedí!“ 
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BÁSNIČKY, ktoré sa deti  naučili 
 
 

 
 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bolo nám tu dobre 
 
Bolo nám tu dobre, dobre s vami, 
otvárajú sa však školské brány. 
Veľkej školy budem žiakom, 
vám všetkým ostávam 
kamarátom. 
 

Ahoj bába, kočík malý, 
radi sme sa s tebou hrali. 
Česali ťa za vlásky, 
kreslili ti obrázky. 
 

Formulka aj tebe mávam, 
mladšiemu ťa prenechávam. 
Aj ostatné autíčka, 
lúčim sa s tebou školička. 
 

Pretože už veľká škola na mňa 
čaká, 
tam si znovu nájdem kamaráta. 
Školskú tašku neodložím 
po deväť zím a deväť jarí, 
pero a tuška mi budú stráž robiť. 

Na rozlúčku v škôlke 
Želáme vám kamaráti veľa sily, 
aby sa vám prvé čiarky podarili. 
A písmenká aby boli ako kvietky, 
aby ste ich rozpoznali všetky, všetky.  

Pri vode 
 

Išiel som sa kúpať iba, 
skočila mi do rúk ryba. 
Do vody ju pustiť musím, 
zaplávať si pri nej skúsim. 
 

Urobím jej veľké vlny, 
želanie mi možno splní. 
Možno jedno, možno tri, 
uvidíme ja i ty. 

Rozlúčka s pani učiteľkami 
 

Veľa sme sa naučili, 
stojíme tu v tejto chvíli, 
plní lásky, plní vďaky 
ako rozkvitnuté maky, 
aby sme vám povedali, 
ako sme vás radi mali. 
Za tú lásku všetkých detí, 
nech vám vravia naše kvety. 
Za váš úsmev, milé slová, 
ktorými ste vždy a znova 
roztvárali naše oči 
ako kvety na úbočí. 
Za to všetko, čo už vieme 
s láskou vám dnes 
ďakujeme. 

Dovidenia škôlka 
 

Dovidenia škôlka milá, 
veľa si nás naučila. 
Spievať, kresliť, počítať, 
krásne básne prednášať. 
Dovidenia naše hračky, 
z nás už budú vzorné žiačky. 
Z chlapcov zasa vzorní žiaci, 
nevyhnú sa školskej práci. 

Na lúke 
 

Teplé slnko svieti, 
lúkou bežia deti. 
Pri veselej pesničke 
skáču v mäkkej trávičke. 
Bosé nôžky majú, 
radostne sa hrajú. 
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MŠ VDP na rozdiel od väčšiny škôlok doposiaľ  
nemala interaktívnu tabuľu, ktorú by mohla využiť k 
vyučovaciemu procesu. Taktiež v MŠ nebol k dispozícii 
ani jeden notebook, na ktorom by si mohli učiteľky robiť 
prípravy na vyučovanie. 
          Moderné technológie hýbu svetom, nevynímajúc 
ani našich najmenších.  Zaobstaraním interaktívnej 
tabule a notebooku pre MŠ VDP  majú deti  možnosť 
osvojiť si informačno-komunikačné zručnosti riešením 
interaktívnych úloh v detských edukačných programoch. 
Využitie  interaktívnych metód umožňuje rozšírenie 
metódy zážitkového učenia a široké spektrum možností 
rozvoja kognitívnych, učebných, a najmä informačných 
schopností u detí ako práca v skicári, ukladanie 
dokumentov, obrázkov, vkladanie obrázkov do textu 
atď. 

Škôlka získala aj pomôcku pre pedagógov v 
príprave a realizácii edukačných aktivít: tvorba 
pracovných listov, rôznych dokumentov, prezentácií o 
vesmíre, ľudskom tele, svetadieloch...    

Cieľom programu je podporovať rozvoj 
elementárnych počítačových zručností, rozvoj kritického 
a tvorivého myslenia pri využívaní počítača a 
interaktívnej tabule. 

Zábavnou a modernou formou prostredníctvom 
interaktívnych prezentácií a hier priblížiť deťom 
jednotlivé oblasti sveta (vesmír, slnečná sústava, 
svetadiely, ľudské telo, zvieratá...) ale aj  je množstvo 
ďalších oblastí, ktoré by sa dali krásne priblížiť deťom. 
Veď nie nadarmo sa hovorí, že je lepšie raz vidieť ako 
stokrát počuť. 

Lívia Keselicová 

Projekt: „Bylinková záhradka“ 

Tento projekt sa 
uskutočnil vďaka 

Grantovému programu 
pre optimistov Nadácie 

Orange. 

 

V máji sme v areáli našej škôlky vybudovali bylinkovú 
záhradu, ktorú sa nám podarilo vyfinancovať 
z programu pre optimistov od nadácie Orange. Bola to 
podpora v hodnote 200 eur, ktorou sme mohli vytvoriť 
dlhšie plánovanú bylinkovú záhradu. Program pre 
optimistov bol určený na úpravu a skultúrnenie 
verejných priestranstiev a rozvoj komunity. Cieľom 
celého projektu bolo skrášliť dvor materskej školy, 
oboznámiť deti s bylinkami, vytvoriť v nich vzťah 
k prírode, naučiť ich k starostlivosti o rastlinky a použitie 
byliniek v kuchyni materskej školy i na rôzne tvorivé 
činnosti. Súčasťou projektu je aj materiál so zoznamom 
byliniek, ich vlastností a účinkov, ktorý by mal byť 
k dispozícii aj na webovej stránke materskej školy. Práca 
to bola fyzicky náročnejšia, ale krásna. 

Bolo tam vysadených viac ako 30 druhov bylín, napríklad 
bazalka, pamajorán, majoránka, ligurček, ľubovník 
bodkovaný, repík lekársky, mäta, stévia a ďalšie iné. 
Som veľmi rada, že sa tam zišli ľudia, ktorí k tomu majú 
pozitívny vzťah a boli plní inšpiratívnych a zlepšovacích 
nápadov. Snáď sa nám podarí udržať túto záhradku aj 
pre ďalšie roky a prípadne ju aj obohatiť o ďalšie 
bylinky.  

Katarína Goliášová 

Projekt: „Nové okná pre Včielky z MŠ sv.Vincenta de Paul v Ružinove“ 

Podarilo sa nám zabezpečiť čiastkové prostriedky 
(1500€) na výmenu okien v triede Včielok, ktoré sú v 
havarijnom stave. Pri rekonštrukcii škôlky boli pôvodné 
okná iba opravené a natreté v rámci rodičovských 
brigád. Bude potrebné postupne vymeniť aj okná v 
ďalších triedach,  jedálni a chodbových priestoroch, 
preto je dôležité čo najskôr pripraviť  návrh a schválenie 

projektu celkového zateplenia budovy, aby sa okná v 
triede Včielok objednali v súlade s celkovým projektom. 
Grant je potrebné vyčerpať do konca roku 2013. Chceli 
by sme sa touto cestou veľmi pekne poďakovať Ing. 
Martinovi Gajdošovi zo spoločnosti HB Reavis, ktorý 
podporil náš projekt. 
 
Katarína Šalamúnová 

Ďakujeme všetkým rodičom a známym, ktorí sa tento školský rok zúčastnili na brigádach. 
Vďaka ním sa podarilo vyčistiť záhradu, zatrávniť kopec, vytvoriť bylinkovú záhradku. 

Ďakujeme! 
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Projekt:  „Rozprávkou k zdravému životnému štýlu v Ružinove“ 
 

budú rozvíjať telesné zručnosti detí a v telocvični budú 
mať deti pomôcky zamerané na správnu koordináciu 
tela, udržiavanie rovnováhy /chodúle, riečne kamene, 
rovnovážny had, osmičkový tanier/, na podporu pohybu 
/mini prekážky, nožné preteky/ či cvičenie si pozornosti 
a presnosti /hra s kruhmi, osmičkový tanier/. Niektoré 
pomôcky môžu deti využiť aj na plánovanej „Škole 
v prírode“ či iných výletoch /hra s kruhmi, padák, nožné 
preteky/. Tento projekt nám zároveň pomôže starať sa 
aj o fyzické zdravie našich detí, a to prostredníctvom 
činností, ktoré prispievajú k zdraviu - precvičovanie 
obratnosti, lezenia a rozvoj fyzických daností u detí, čím 
rovnako prispievajú k celkovému zdraviu detí. 

Chceme aj touto formou napomôcť k budovaniu 
spoločenstva ružinovských rodičov a detí, spolupráce 
medzi pedagógmi a rodičmi a prehĺbeniu vzájomných 
vzťahov. V súčasnosti prebieha komunikácia 
s vybranými dodávateľmi. Výstavba preliezačiek by sa 
mala uskutočniť v priebehu letných prázdnin, takže naše 
deti sa v septembri s príchodom do škôlky môžu tešiť aj 
na nové ihrisko a na novú aktivitu – rodinné popoludnie, 
počas ktorého sa deti stanú rozprávkovými postavami 
a tak priamo aktérmi svojej vlastnej rozprávky  ☺  
Veríme, že to bude podujatie, ktoré opäť zblíži naše 
rodiny so škôlkou a nás medzi sebou navzájom ☺ 
 

Katarína Šalamúnová,  
Ildiko Štúňová, Karolína Noskovičová 

 

         Na školskom dvore ostanú 
preliezačky /lezecký most, preliezačka 
s lanami, domček, húsenica/, ktoré  

Naša škôlka bola už po druhýkrát úspešná v zamestnaneckom 
grantovom programe Slovenskej sporiteľne:  ,,Euro k euru.“  V minulom 
školskom roku nám Slovenská sporiteľňa prispela sumou   1000 € na 
naše dopravné ihrisko, v tomto školskom roku nám bola tá istá suma 
poskytnutá na projekt: ,, S interaktívnou tabuľou spoznávame svet.“ 

  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

GRANTOVÉ PROJEKTY pre našu škôlku 

Súčasťou areálu našej škôlky je veľká školská záhrada, 
kde môžu deti tráviť čas na čerstvom vzduchu. Zároveň je 
to aj vhodný priestor na celoškôlkárske aktivity a stretnutia 
všetkých rodín, detí a učiteľov. Vzhľadom na veľkosť 
záhrady a počet našich škôlkarov je deficit preliezačiek, 
rovnako chýbajú preliezačky aj v átriu, ktoré radi pani 
učiteľky využívajú najmä s najmenšími škôlkarmi. Pani 
učiteľkách chýbajú aj pomôcky do interiéru, ktoré by mohli 
využiť v telocvični a triedach na pohybové aktivity počas 
zimných mesiacov.  
Hľadali sme spôsob, ako získať finančné prostriedky práve 
na nové preliezačky a cvičebné pomôcky. Skúsili sme ísť 
cestou grantových projektov a napísali sme projekt 
„Rozprávkou k zdravému životnému štýlu“. Tento projekt 
nám schválili v Mestskej časti Bratislava – Ružinov v plnej 
výške 5000€.  

Cieľom tohto projektu je vytvoriť deťom program 
„Rozprávkový deň“, počas ktorého môžeme cieľavedome 
pomáhať deťom v rozvoji ich schopností a zručností a 
nepriamym spôsobom budovať v našich deťoch zdravý 
životný štýl. 
Pedagogický tím MŠ pripraví rozprávku, ktorej aktérmi sa 
stanú priamo deti. V spolupráci s rodičmi a učiteľmi budú 
deti tvoriť dej rozprávky prostredníctvom plnenia 
jednotlivých stanovíšť (preliezačiek a pomôcok) a úloh 
umiestených v areáli MŠ, pričom sa deti budú musieť 
rozhodovať pre jednotlivé stanovištia a úlohy, a tak 
vytvárať či meniť dej rozprávky. Tým, že deti prejdú 
jednotlivými aktivitami a musia ich sami uskutočňovať, 
správne sa rozhodovať, spolupracovať, si za asistencie 
učiteľov a rodičov, prežijú vlastnú skúsenosť čím si upevnia 
vhodné vzorce správania. Aj takýmto spôsobom chceme 
deťom napomôcť k vytvoreniu si základov pre zdravý 
životný štýl.  

 

V tomto školskom roku sa nám podarilo získať 4 grantové projekty, ktorými môžeme zveľadiť a obohatiť našu 
škôlku, no hlavne poskytnúť našim deťom prostriedky pre ich ďalší rozvoj. V krátkosti vám ich predstavíme: 

Projekt: „S interaktívnou tabuľou spoznávame svet“ 
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MODLITBA PRI JEDLE 

 „Polia, ďakujem vám za chlebík.“ Zrazu sa zdvihol 
vietor a Lucka začula v šume vetra slabí hlások ktorý 
jej vravel: „Neďakuj mne, ale poďakuj sa slnku, ktoré 
na zrnko svieti a mrakom, ktoré dávajú dážď aby 
mohlo zrnko rásť a dozrieť.“  Dievčatko sa otočilo 
k slnku a oblakom a zakričalo: „Ďakujem vám za 
chlebík.“ Slnko sa na Lucku usmialo a svojimi lúčmi 
pošteklilo po tvári. Zrazu začula zaštebotať vtáčika: 
„Neďakuj slnku ale poďakuj sa Stvoriteľovi, ktorý 
všetko stvoril aby si mala všetkého dostatok.“  Tak si 
Lucka uprostred polí kľakla na kolienka, zložila si rúčky 
k modlitbe a  svojím malým srdiečkom, v ktorom bola 
veľká láska Nebeskému Otcovi povedala: „Nebeský 
Otče, ďakujem ti za slniečko a oblaky, ktoré svietia 
a zavlažujú zem, aby mohlo vyrásť na poli zrnko. 
Ďakujem ti za uja mlynára, ktorý zrnko pozbiera 
a namelie múku, z ktorej pekár upečie chlebík. 
Ďakujem ti za pani predavačku, ktorá mamke chlebík 
predá aby som nebola hladná. Ďakujem ti za mamku, 
ktorá sa o mňa stará, aby sme mali chlebík každý deň 
na stole. A ešte ťa prosím aj za všetky deti na celom 
svete, aby im nikdy doma chlebík na stole nechýbal. 
Amen“ 
       Už viete komu treba ďakovať za všetko jedlo čo 
máme na stole? 

                                   
 p.uč. Sabínka, tr. Lienok 

My sa v našej škôlke modlíme rôzne modlitby, a tu ponúkame niektoré z nich: 

Z neba nás Pane  
požehnaj  
a svoju milosť 
všetkým daj. 
By chleba bolo 
navždy dosť,  
pri stole buď 
nám stály hosť. 

Dážď padá 
z nebíčka, 
chytám ho do 
dlane. 
Dosť bude/bolo 
chlebíčka, 
ďakujem Ti 
Pane. Amen 

Otče náš, 
Všemohúci Pane, 
Otvor nám svoje 
štedré dlane, 
Zveme ťa ku 
našemu stolu, 
Prisadni, budeme 
jesť spolu. 

V mene Otca i Syna 
i Ducha Svätého, 
tak možno najlepšie 
modliť sa k Bohu. 
K Otcovi čo z neba 
na nás sa usmieva 
a nebo priblížiť 
svojím deťom chce. 

Ty nám dávaš 
dary, my to 
dobre vieme. 
Za lásku 
a pokrm, tebe 
ďakujeme. 
Amen. 
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       A prečo?  Táto otázka asi zaznieva z úst detí 
najčastejšie. „A prečo sa musíme modliť pred jedlom a po 
jedle?“ 
       Už ani neviem ako sme sa k tejto téme v triede dostali, 
ale určite to bola príležitosť deťom ukázať koľko námahy sa 
vynaloží aby sme mali chlebík každý deň na stole. Vždy 
chcem využiť aktuálnu situáciu a názorne ukázať ako to 
chodí a prečo „niekedy dospelý robia to, čomu  deti trochu 
nerozumejú“.  Občas mám aj príbeh, ktorý deťom rozpráva 
naša kamarátka REBEKA. Deti ju poznajú z obdobia, keď 
sme sa učili sa obliekať, vyzliekať a uložiť si vyzlečené veci 
na stoličku,... 
       Tak nech nám naša kamarátka pomôže vysvetliť, prečo 
sa modlíme pred jedlom a po jedle a započúvajme sa do 
príbehu o malej Lucke.  
       Malú Lucku zavolala mamička večerať. Lucka už bola 
veľká slečna a vedela, že mamke sa za večeru najviac 
odvďačí zázračným slovíčkom ĎAKUJEM! Preto keď Lucka 
zjedla celý krajec chleba s maslom, mamičke sa 
poďakovala: „Mamička, ďakujem za výborný chlebík.“ 
Mamička sa usmiala a odvetila: „Lucka, neďakuj mne, ale 
poďakuj sa pani predavačke v obchode kde som chlebík 
kúpila.“ Lucka si obliekla svetrík a vybrala sa do obchodu za 
pani predavačkou. „Ďakujem vám za chlebík.“ povedala 
pani predavačke s veľkým úsmevom Lucka. Pani 
predavačka sa tiež usmiala: „Dievčatko, neďakuj mne, ale 
ujovi pekárovi, ktorý chlebík upiekol a doviezol do nášho 
obchodu.“ Lucka sa teda vybrala do najbližšej pekárne, kde 
sa pečie čerstvý chlieb. Tam stretla pekára, ktorému sa 
poďakovala, a on jej odvetil: „Neďakuj mne, ale poďakuj sa 
ujovi mlynárovi, ktorý zomlel múku na chlieb.“ Ujo mlynár, 
celý od hlavy po päty zamúčený čerstvou bielou múkou sa 
usmial na Lucku, keď vstúpila do mlyna. „Koho hľadáš 
dievčatko?“ opýtal sa obzerajúceho sa dievčatka. „Hľadám 
mlynára, ktorý melie múku na chlebík. Chcem mu 
poďakovať za chlebík.“ Mlynár sa usmial a povedal: „Som 
  

mlynár, ale 
neďakuj mne, 
poďakuj sa 
poliam kde 
zrnko na múku 
dozrelo.“ 
Lucka sa 
rozbehla za 
mesto k polia 
a zakričala: 



 

 

LÚČIME SA S PREDŠKOLÁKMI 

BELIŠOVÁ Alicka 

DOVIČOVIČ Patrik 

GÁBOR Janko 

GALLIK Miško 

GERBER Janko 

HERCEG Jakubko 

HORVÁTOVÁ Janka Dominika 

JAKUBCOVÁ Zuzka 

JEDINÁ Dominika 

 

JURKOVIČOVÁ Natálka Elena 

KESELICOVÁ Barborka 

KOYŠ Jakubko 

KRUŽLIAK Tobi 

KUBRICKÁ Emmka 

LAGÍNOVÁ Vikinka 

MÁČAJOVÁ Monika 

MINÁRIKOVÁ Kristínka 

MIŠÍKOVÁ Lujzinka 

NEMESSÁNYI Maťko 

NOSKOVIČOVÁ Zuzanka 

SCHUSTER Filipko 

ŠABO Lukáško 

ŠABOVÁ Viki 

ŠALAMÚN Ondrík 

ŠTÚŇOVÁ Dalma 

Milé naše deti, 
 
nech Pán požehnáva Vaše kroky, vo Vašich srdiečkach majte Ježiška a Duch svätý nech Vás obdarúva svojimi darmi.  
Prajeme Vám vo „veľkej“ škole veľa tvorivosti, usilovnosti pri spoznávaní nových vecí, príjemné chvíle prežité 
s novými spolužiakmi a pani učiteľkami.  
Vaša veselá nálada a dobré srdiečka, ktoré máte, nech Vám ostanú navždy. Vždy sa budeme tešiť, keď sa prídete 
pochváliť s Vašimi úspechmi ale i trápením. Máme Vás rady a budeme Vás stále mať v našich srdciach. 
 

                                                                          Dorotka a Evička 

Kresby predškolákov na tému  
„Čo sa ti najviac  

v škôlke páčilo?“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V júni bola pre predškolákov pripravená 
rozlúčka v škôlke. Navštívili každú triedu, pani 
kuchárky aj pani upratovačky. Od každého 
dostali krásne darčeky, z ktorých sa veľmi tešia. 
 
Ďakujeme v mene našich detí, za všetko, čo 
mohli v škôlke prežiť, za trpezlivosť a láskavosť, 
ktoré dostávali z každej strany, za to, že boli 
prijaté také aké sú, za to, že sa veľa naučili, 
pripravili na školu, za všetky vzniknuté 
kamarátstva, no najmä za to, že boli milované. 
 
Veríme, že sa nelúčime navždy, že sa opäť 
stretneme pri nejakej peknej príležitosti ☺ 
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„Ste už veľkí predškoláci a za chvíľu pôjdete do školy. V tejto 
škôlke ste boli niektorí rok a niektorí dva. Páčilo sa vám 
v škôlke? Čo sa vám páčilo?“ 
 

 „Je tu celkom dobre a môžeme všeličo robiť.“ 
 „Máme tu pekné hry, hračky a máme tu aj pitie.“ 
 „Je tu zábava.“ 
 „Mám tu veľa kamarátov a krásny dvor.“ 
 „Je tu dobrá škôlka.“ 
 „Že sme mohli chodiť na omšu do kostola a chodil k nám 

páter Peter.“ 
 „Že nám tu dajú jesť a nemusíme odbiehať domov.“ 
 „Že tu môžeme oddychovať, kresliť a všeličo pekné 

vyrábať.“ 
 „Mne sa všetko tu páči.“ 
 „Páčilo sa mi, keď sme si robili pracovné listy.“ 
 „Stále sme si niečo vyrábali.“ 
 „Páčilo sa mi, lebo zvládam veľa pekných vecí.“ 
 „Máme tu všetko po ruke.“ 

 
 
„Bude vám aj za niečím v škôlke smutno?“ 
 

 „Bude mi smutno za Evičkou, Dorotkou a kuchárkami.“ 
 „Bude mi smutno za kamarátmi, lebo idem do inej školy.“ 
 „Bude mi smutno za celou škôlkou.“ 
 „Bude mi smutno za hračkami.“ 
 „Bude mi smutno za takým dobrým dvorom.“ 

 
 
„Tešíš sa do školy? Prečo?“ 
 

 „ Teším sa, že mám školskú tašku, a neteším sa, že sa 
nebudem môcť toľko hrať.“ 

 „Neteším sa, lebo mi sestra povedala, že tam bude ťažko.“ 
 „Teším sa, lebo mi už sestra nebude rozkazovať.“ 
 „Teším sa, lebo už mám tašku, peračník a desiatovú 

krabičku.“ 
 „Neteším sa, lebo sa cez hodiny nebudem môcť hrať na 

mobile a teším sa, lebo ak si vytiahnem „žolíka“, nebudem 
musieť odpovedať.“ 

 „Neteším sa na úlohy, ale teším sa ho herne.“ 
 „Teším sa, že sa cez prestávku môžem stretávať s bratom 

a mám už tašku, neteším sa na úlohy.“ 
 „Teším sa, že už nemusím spávať.“ 
 „Teším sa, lebo sa budem učiť a budem múdrejší.“ 
 „Teším sa, lebo budem krajšia, lebo mám krásnu ružovú 

tašku a budem mať nových spolužiakov.“ 
 „Teším sa, lebo už mám školskú tašku a budem sa môcť učiť 

a neteším sa na krik v jedálni.“ 

ANKETA S PREDŠKOLÁKMI 

6 



 

 

LÚČIME SA S PREDŠKOLÁKMI 

BELIŠOVÁ Alicka 

DOVIČOVIČ Patrik 

GÁBOR Janko 

GALLIK Miško 

GERBER Janko 

HERCEG Jakubko 

HORVÁTOVÁ Janka Dominika 

JAKUBCOVÁ Zuzka 

JEDINÁ Dominika 

 

JURKOVIČOVÁ Natálka Elena 

KESELICOVÁ Barborka 

KOYŠ Jakubko 

KRUŽLIAK Tobi 

KUBRICKÁ Emmka 

LAGÍNOVÁ Vikinka 

MÁČAJOVÁ Monika 

MINÁRIKOVÁ Kristínka 

MIŠÍKOVÁ Lujzinka 

NEMESSÁNYI Maťko 

NOSKOVIČOVÁ Zuzanka 

SCHUSTER Filipko 

ŠABO Lukáško 

ŠABOVÁ Viki 

ŠALAMÚN Ondrík 

ŠTÚŇOVÁ Dalma 

Milé naše deti, 
 
nech Pán požehnáva Vaše kroky, vo Vašich srdiečkach majte Ježiška a Duch svätý nech Vás obdarúva svojimi darmi.  
Prajeme Vám vo „veľkej“ škole veľa tvorivosti, usilovnosti pri spoznávaní nových vecí, príjemné chvíle prežité 
s novými spolužiakmi a pani učiteľkami.  
Vaša veselá nálada a dobré srdiečka, ktoré máte, nech Vám ostanú navždy. Vždy sa budeme tešiť, keď sa prídete 
pochváliť s Vašimi úspechmi ale i trápením. Máme Vás rady a budeme Vás stále mať v našich srdciach. 
 

                                                                          Dorotka a Evička 

Kresby predškolákov na tému  
„Čo sa ti najviac  

v škôlke páčilo?“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V júni bola pre predškolákov pripravená 
rozlúčka v škôlke. Navštívili každú triedu, pani 
kuchárky aj pani upratovačky. Od každého 
dostali krásne darčeky, z ktorých sa veľmi tešia. 
 
Ďakujeme v mene našich detí, za všetko, čo 
mohli v škôlke prežiť, za trpezlivosť a láskavosť, 
ktoré dostávali z každej strany, za to, že boli 
prijaté také aké sú, za to, že sa veľa naučili, 
pripravili na školu, za všetky vzniknuté 
kamarátstva, no najmä za to, že boli milované. 
 
Veríme, že sa nelúčime navždy, že sa opäť 
stretneme pri nejakej peknej príležitosti ☺ 
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„Ste už veľkí predškoláci a za chvíľu pôjdete do školy. V tejto 
škôlke ste boli niektorí rok a niektorí dva. Páčilo sa vám 
v škôlke? Čo sa vám páčilo?“ 
 

 „Je tu celkom dobre a môžeme všeličo robiť.“ 
 „Máme tu pekné hry, hračky a máme tu aj pitie.“ 
 „Je tu zábava.“ 
 „Mám tu veľa kamarátov a krásny dvor.“ 
 „Je tu dobrá škôlka.“ 
 „Že sme mohli chodiť na omšu do kostola a chodil k nám 

páter Peter.“ 
 „Že nám tu dajú jesť a nemusíme odbiehať domov.“ 
 „Že tu môžeme oddychovať, kresliť a všeličo pekné 

vyrábať.“ 
 „Mne sa všetko tu páči.“ 
 „Páčilo sa mi, keď sme si robili pracovné listy.“ 
 „Stále sme si niečo vyrábali.“ 
 „Páčilo sa mi, lebo zvládam veľa pekných vecí.“ 
 „Máme tu všetko po ruke.“ 

 
 
„Bude vám aj za niečím v škôlke smutno?“ 
 

 „Bude mi smutno za Evičkou, Dorotkou a kuchárkami.“ 
 „Bude mi smutno za kamarátmi, lebo idem do inej školy.“ 
 „Bude mi smutno za celou škôlkou.“ 
 „Bude mi smutno za hračkami.“ 
 „Bude mi smutno za takým dobrým dvorom.“ 

 
 
„Tešíš sa do školy? Prečo?“ 
 

 „ Teším sa, že mám školskú tašku, a neteším sa, že sa 
nebudem môcť toľko hrať.“ 

 „Neteším sa, lebo mi sestra povedala, že tam bude ťažko.“ 
 „Teším sa, lebo mi už sestra nebude rozkazovať.“ 
 „Teším sa, lebo už mám tašku, peračník a desiatovú 

krabičku.“ 
 „Neteším sa, lebo sa cez hodiny nebudem môcť hrať na 

mobile a teším sa, lebo ak si vytiahnem „žolíka“, nebudem 
musieť odpovedať.“ 

 „Neteším sa na úlohy, ale teším sa ho herne.“ 
 „Teším sa, že sa cez prestávku môžem stretávať s bratom 

a mám už tašku, neteším sa na úlohy.“ 
 „Teším sa, že už nemusím spávať.“ 
 „Teším sa, lebo sa budem učiť a budem múdrejší.“ 
 „Teším sa, lebo budem krajšia, lebo mám krásnu ružovú 

tašku a budem mať nových spolužiakov.“ 
 „Teším sa, lebo už mám školskú tašku a budem sa môcť učiť 

a neteším sa na krik v jedálni.“ 

ANKETA S PREDŠKOLÁKMI 
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Projekt:  „Rozprávkou k zdravému životnému štýlu v Ružinove“ 
 

budú rozvíjať telesné zručnosti detí a v telocvični budú 
mať deti pomôcky zamerané na správnu koordináciu 
tela, udržiavanie rovnováhy /chodúle, riečne kamene, 
rovnovážny had, osmičkový tanier/, na podporu pohybu 
/mini prekážky, nožné preteky/ či cvičenie si pozornosti 
a presnosti /hra s kruhmi, osmičkový tanier/. Niektoré 
pomôcky môžu deti využiť aj na plánovanej „Škole 
v prírode“ či iných výletoch /hra s kruhmi, padák, nožné 
preteky/. Tento projekt nám zároveň pomôže starať sa 
aj o fyzické zdravie našich detí, a to prostredníctvom 
činností, ktoré prispievajú k zdraviu - precvičovanie 
obratnosti, lezenia a rozvoj fyzických daností u detí, čím 
rovnako prispievajú k celkovému zdraviu detí. 

Chceme aj touto formou napomôcť k budovaniu 
spoločenstva ružinovských rodičov a detí, spolupráce 
medzi pedagógmi a rodičmi a prehĺbeniu vzájomných 
vzťahov. V súčasnosti prebieha komunikácia 
s vybranými dodávateľmi. Výstavba preliezačiek by sa 
mala uskutočniť v priebehu letných prázdnin, takže naše 
deti sa v septembri s príchodom do škôlky môžu tešiť aj 
na nové ihrisko a na novú aktivitu – rodinné popoludnie, 
počas ktorého sa deti stanú rozprávkovými postavami 
a tak priamo aktérmi svojej vlastnej rozprávky  ☺  
Veríme, že to bude podujatie, ktoré opäť zblíži naše 
rodiny so škôlkou a nás medzi sebou navzájom ☺ 
 

Katarína Šalamúnová,  
Ildiko Štúňová, Karolína Noskovičová 

 

         Na školskom dvore ostanú 
preliezačky /lezecký most, preliezačka 
s lanami, domček, húsenica/, ktoré  

Naša škôlka bola už po druhýkrát úspešná v zamestnaneckom 
grantovom programe Slovenskej sporiteľne:  ,,Euro k euru.“  V minulom 
školskom roku nám Slovenská sporiteľňa prispela sumou   1000 € na 
naše dopravné ihrisko, v tomto školskom roku nám bola tá istá suma 
poskytnutá na projekt: ,, S interaktívnou tabuľou spoznávame svet.“ 

  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

GRANTOVÉ PROJEKTY pre našu škôlku 

Súčasťou areálu našej škôlky je veľká školská záhrada, 
kde môžu deti tráviť čas na čerstvom vzduchu. Zároveň je 
to aj vhodný priestor na celoškôlkárske aktivity a stretnutia 
všetkých rodín, detí a učiteľov. Vzhľadom na veľkosť 
záhrady a počet našich škôlkarov je deficit preliezačiek, 
rovnako chýbajú preliezačky aj v átriu, ktoré radi pani 
učiteľky využívajú najmä s najmenšími škôlkarmi. Pani 
učiteľkách chýbajú aj pomôcky do interiéru, ktoré by mohli 
využiť v telocvični a triedach na pohybové aktivity počas 
zimných mesiacov.  
Hľadali sme spôsob, ako získať finančné prostriedky práve 
na nové preliezačky a cvičebné pomôcky. Skúsili sme ísť 
cestou grantových projektov a napísali sme projekt 
„Rozprávkou k zdravému životnému štýlu“. Tento projekt 
nám schválili v Mestskej časti Bratislava – Ružinov v plnej 
výške 5000€.  

Cieľom tohto projektu je vytvoriť deťom program 
„Rozprávkový deň“, počas ktorého môžeme cieľavedome 
pomáhať deťom v rozvoji ich schopností a zručností a 
nepriamym spôsobom budovať v našich deťoch zdravý 
životný štýl. 
Pedagogický tím MŠ pripraví rozprávku, ktorej aktérmi sa 
stanú priamo deti. V spolupráci s rodičmi a učiteľmi budú 
deti tvoriť dej rozprávky prostredníctvom plnenia 
jednotlivých stanovíšť (preliezačiek a pomôcok) a úloh 
umiestených v areáli MŠ, pričom sa deti budú musieť 
rozhodovať pre jednotlivé stanovištia a úlohy, a tak 
vytvárať či meniť dej rozprávky. Tým, že deti prejdú 
jednotlivými aktivitami a musia ich sami uskutočňovať, 
správne sa rozhodovať, spolupracovať, si za asistencie 
učiteľov a rodičov, prežijú vlastnú skúsenosť čím si upevnia 
vhodné vzorce správania. Aj takýmto spôsobom chceme 
deťom napomôcť k vytvoreniu si základov pre zdravý 
životný štýl.  

 

V tomto školskom roku sa nám podarilo získať 4 grantové projekty, ktorými môžeme zveľadiť a obohatiť našu 
škôlku, no hlavne poskytnúť našim deťom prostriedky pre ich ďalší rozvoj. V krátkosti vám ich predstavíme: 

Projekt: „S interaktívnou tabuľou spoznávame svet“ 
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MODLITBA PRI JEDLE 

 „Polia, ďakujem vám za chlebík.“ Zrazu sa zdvihol 
vietor a Lucka začula v šume vetra slabí hlások ktorý 
jej vravel: „Neďakuj mne, ale poďakuj sa slnku, ktoré 
na zrnko svieti a mrakom, ktoré dávajú dážď aby 
mohlo zrnko rásť a dozrieť.“  Dievčatko sa otočilo 
k slnku a oblakom a zakričalo: „Ďakujem vám za 
chlebík.“ Slnko sa na Lucku usmialo a svojimi lúčmi 
pošteklilo po tvári. Zrazu začula zaštebotať vtáčika: 
„Neďakuj slnku ale poďakuj sa Stvoriteľovi, ktorý 
všetko stvoril aby si mala všetkého dostatok.“  Tak si 
Lucka uprostred polí kľakla na kolienka, zložila si rúčky 
k modlitbe a  svojím malým srdiečkom, v ktorom bola 
veľká láska Nebeskému Otcovi povedala: „Nebeský 
Otče, ďakujem ti za slniečko a oblaky, ktoré svietia 
a zavlažujú zem, aby mohlo vyrásť na poli zrnko. 
Ďakujem ti za uja mlynára, ktorý zrnko pozbiera 
a namelie múku, z ktorej pekár upečie chlebík. 
Ďakujem ti za pani predavačku, ktorá mamke chlebík 
predá aby som nebola hladná. Ďakujem ti za mamku, 
ktorá sa o mňa stará, aby sme mali chlebík každý deň 
na stole. A ešte ťa prosím aj za všetky deti na celom 
svete, aby im nikdy doma chlebík na stole nechýbal. 
Amen“ 
       Už viete komu treba ďakovať za všetko jedlo čo 
máme na stole? 

                                   
 p.uč. Sabínka, tr. Lienok 

My sa v našej škôlke modlíme rôzne modlitby, a tu ponúkame niektoré z nich: 

Z neba nás Pane  
požehnaj  
a svoju milosť 
všetkým daj. 
By chleba bolo 
navždy dosť,  
pri stole buď 
nám stály hosť. 

Dážď padá 
z nebíčka, 
chytám ho do 
dlane. 
Dosť bude/bolo 
chlebíčka, 
ďakujem Ti 
Pane. Amen 

Otče náš, 
Všemohúci Pane, 
Otvor nám svoje 
štedré dlane, 
Zveme ťa ku 
našemu stolu, 
Prisadni, budeme 
jesť spolu. 

V mene Otca i Syna 
i Ducha Svätého, 
tak možno najlepšie 
modliť sa k Bohu. 
K Otcovi čo z neba 
na nás sa usmieva 
a nebo priblížiť 
svojím deťom chce. 

Ty nám dávaš 
dary, my to 
dobre vieme. 
Za lásku 
a pokrm, tebe 
ďakujeme. 
Amen. 
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       A prečo?  Táto otázka asi zaznieva z úst detí 
najčastejšie. „A prečo sa musíme modliť pred jedlom a po 
jedle?“ 
       Už ani neviem ako sme sa k tejto téme v triede dostali, 
ale určite to bola príležitosť deťom ukázať koľko námahy sa 
vynaloží aby sme mali chlebík každý deň na stole. Vždy 
chcem využiť aktuálnu situáciu a názorne ukázať ako to 
chodí a prečo „niekedy dospelý robia to, čomu  deti trochu 
nerozumejú“.  Občas mám aj príbeh, ktorý deťom rozpráva 
naša kamarátka REBEKA. Deti ju poznajú z obdobia, keď 
sme sa učili sa obliekať, vyzliekať a uložiť si vyzlečené veci 
na stoličku,... 
       Tak nech nám naša kamarátka pomôže vysvetliť, prečo 
sa modlíme pred jedlom a po jedle a započúvajme sa do 
príbehu o malej Lucke.  
       Malú Lucku zavolala mamička večerať. Lucka už bola 
veľká slečna a vedela, že mamke sa za večeru najviac 
odvďačí zázračným slovíčkom ĎAKUJEM! Preto keď Lucka 
zjedla celý krajec chleba s maslom, mamičke sa 
poďakovala: „Mamička, ďakujem za výborný chlebík.“ 
Mamička sa usmiala a odvetila: „Lucka, neďakuj mne, ale 
poďakuj sa pani predavačke v obchode kde som chlebík 
kúpila.“ Lucka si obliekla svetrík a vybrala sa do obchodu za 
pani predavačkou. „Ďakujem vám za chlebík.“ povedala 
pani predavačke s veľkým úsmevom Lucka. Pani 
predavačka sa tiež usmiala: „Dievčatko, neďakuj mne, ale 
ujovi pekárovi, ktorý chlebík upiekol a doviezol do nášho 
obchodu.“ Lucka sa teda vybrala do najbližšej pekárne, kde 
sa pečie čerstvý chlieb. Tam stretla pekára, ktorému sa 
poďakovala, a on jej odvetil: „Neďakuj mne, ale poďakuj sa 
ujovi mlynárovi, ktorý zomlel múku na chlieb.“ Ujo mlynár, 
celý od hlavy po päty zamúčený čerstvou bielou múkou sa 
usmial na Lucku, keď vstúpila do mlyna. „Koho hľadáš 
dievčatko?“ opýtal sa obzerajúceho sa dievčatka. „Hľadám 
mlynára, ktorý melie múku na chlebík. Chcem mu 
poďakovať za chlebík.“ Mlynár sa usmial a povedal: „Som 
  

mlynár, ale 
neďakuj mne, 
poďakuj sa 
poliam kde 
zrnko na múku 
dozrelo.“ 
Lucka sa 
rozbehla za 
mesto k polia 
a zakričala: 



BÁSNIČKY, ktoré sa deti  naučili 
 
 

 
 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bolo nám tu dobre 
 
Bolo nám tu dobre, dobre s vami, 
otvárajú sa však školské brány. 
Veľkej školy budem žiakom, 
vám všetkým ostávam 
kamarátom. 
 

Ahoj bába, kočík malý, 
radi sme sa s tebou hrali. 
Česali ťa za vlásky, 
kreslili ti obrázky. 
 

Formulka aj tebe mávam, 
mladšiemu ťa prenechávam. 
Aj ostatné autíčka, 
lúčim sa s tebou školička. 
 

Pretože už veľká škola na mňa 
čaká, 
tam si znovu nájdem kamaráta. 
Školskú tašku neodložím 
po deväť zím a deväť jarí, 
pero a tuška mi budú stráž robiť. 

Na rozlúčku v škôlke 
Želáme vám kamaráti veľa sily, 
aby sa vám prvé čiarky podarili. 
A písmenká aby boli ako kvietky, 
aby ste ich rozpoznali všetky, všetky.  

Pri vode 
 

Išiel som sa kúpať iba, 
skočila mi do rúk ryba. 
Do vody ju pustiť musím, 
zaplávať si pri nej skúsim. 
 

Urobím jej veľké vlny, 
želanie mi možno splní. 
Možno jedno, možno tri, 
uvidíme ja i ty. 

Rozlúčka s pani učiteľkami 
 

Veľa sme sa naučili, 
stojíme tu v tejto chvíli, 
plní lásky, plní vďaky 
ako rozkvitnuté maky, 
aby sme vám povedali, 
ako sme vás radi mali. 
Za tú lásku všetkých detí, 
nech vám vravia naše kvety. 
Za váš úsmev, milé slová, 
ktorými ste vždy a znova 
roztvárali naše oči 
ako kvety na úbočí. 
Za to všetko, čo už vieme 
s láskou vám dnes 
ďakujeme. 

Dovidenia škôlka 
 

Dovidenia škôlka milá, 
veľa si nás naučila. 
Spievať, kresliť, počítať, 
krásne básne prednášať. 
Dovidenia naše hračky, 
z nás už budú vzorné žiačky. 
Z chlapcov zasa vzorní žiaci, 
nevyhnú sa školskej práci. 

Na lúke 
 

Teplé slnko svieti, 
lúkou bežia deti. 
Pri veselej pesničke 
skáču v mäkkej trávičke. 
Bosé nôžky majú, 
radostne sa hrajú. 
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MŠ VDP na rozdiel od väčšiny škôlok doposiaľ  
nemala interaktívnu tabuľu, ktorú by mohla využiť k 
vyučovaciemu procesu. Taktiež v MŠ nebol k dispozícii 
ani jeden notebook, na ktorom by si mohli učiteľky robiť 
prípravy na vyučovanie. 
          Moderné technológie hýbu svetom, nevynímajúc 
ani našich najmenších.  Zaobstaraním interaktívnej 
tabule a notebooku pre MŠ VDP  majú deti  možnosť 
osvojiť si informačno-komunikačné zručnosti riešením 
interaktívnych úloh v detských edukačných programoch. 
Využitie  interaktívnych metód umožňuje rozšírenie 
metódy zážitkového učenia a široké spektrum možností 
rozvoja kognitívnych, učebných, a najmä informačných 
schopností u detí ako práca v skicári, ukladanie 
dokumentov, obrázkov, vkladanie obrázkov do textu 
atď. 

Škôlka získala aj pomôcku pre pedagógov v 
príprave a realizácii edukačných aktivít: tvorba 
pracovných listov, rôznych dokumentov, prezentácií o 
vesmíre, ľudskom tele, svetadieloch...    

Cieľom programu je podporovať rozvoj 
elementárnych počítačových zručností, rozvoj kritického 
a tvorivého myslenia pri využívaní počítača a 
interaktívnej tabule. 

Zábavnou a modernou formou prostredníctvom 
interaktívnych prezentácií a hier priblížiť deťom 
jednotlivé oblasti sveta (vesmír, slnečná sústava, 
svetadiely, ľudské telo, zvieratá...) ale aj  je množstvo 
ďalších oblastí, ktoré by sa dali krásne priblížiť deťom. 
Veď nie nadarmo sa hovorí, že je lepšie raz vidieť ako 
stokrát počuť. 

Lívia Keselicová 

Projekt: „Bylinková záhradka“ 

Tento projekt sa 
uskutočnil vďaka 

Grantovému programu 
pre optimistov Nadácie 

Orange. 

 

V máji sme v areáli našej škôlky vybudovali bylinkovú 
záhradu, ktorú sa nám podarilo vyfinancovať 
z programu pre optimistov od nadácie Orange. Bola to 
podpora v hodnote 200 eur, ktorou sme mohli vytvoriť 
dlhšie plánovanú bylinkovú záhradu. Program pre 
optimistov bol určený na úpravu a skultúrnenie 
verejných priestranstiev a rozvoj komunity. Cieľom 
celého projektu bolo skrášliť dvor materskej školy, 
oboznámiť deti s bylinkami, vytvoriť v nich vzťah 
k prírode, naučiť ich k starostlivosti o rastlinky a použitie 
byliniek v kuchyni materskej školy i na rôzne tvorivé 
činnosti. Súčasťou projektu je aj materiál so zoznamom 
byliniek, ich vlastností a účinkov, ktorý by mal byť 
k dispozícii aj na webovej stránke materskej školy. Práca 
to bola fyzicky náročnejšia, ale krásna. 

Bolo tam vysadených viac ako 30 druhov bylín, napríklad 
bazalka, pamajorán, majoránka, ligurček, ľubovník 
bodkovaný, repík lekársky, mäta, stévia a ďalšie iné. 
Som veľmi rada, že sa tam zišli ľudia, ktorí k tomu majú 
pozitívny vzťah a boli plní inšpiratívnych a zlepšovacích 
nápadov. Snáď sa nám podarí udržať túto záhradku aj 
pre ďalšie roky a prípadne ju aj obohatiť o ďalšie 
bylinky.  

Katarína Goliášová 

Projekt: „Nové okná pre Včielky z MŠ sv.Vincenta de Paul v Ružinove“ 

Podarilo sa nám zabezpečiť čiastkové prostriedky 
(1500€) na výmenu okien v triede Včielok, ktoré sú v 
havarijnom stave. Pri rekonštrukcii škôlky boli pôvodné 
okná iba opravené a natreté v rámci rodičovských 
brigád. Bude potrebné postupne vymeniť aj okná v 
ďalších triedach,  jedálni a chodbových priestoroch, 
preto je dôležité čo najskôr pripraviť  návrh a schválenie 

projektu celkového zateplenia budovy, aby sa okná v 
triede Včielok objednali v súlade s celkovým projektom. 
Grant je potrebné vyčerpať do konca roku 2013. Chceli 
by sme sa touto cestou veľmi pekne poďakovať Ing. 
Martinovi Gajdošovi zo spoločnosti HB Reavis, ktorý 
podporil náš projekt. 
 
Katarína Šalamúnová 

Ďakujeme všetkým rodičom a známym, ktorí sa tento školský rok zúčastnili na brigádach. 
Vďaka ním sa podarilo vyčistiť záhradu, zatrávniť kopec, vytvoriť bylinkovú záhradku. 

Ďakujeme! 
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Prežili sme spoločne „Deň matiek“ a „Deň Otcov“ 

Ako sme už v úvode časopisu 
spomenuli, tieto vzácne dni nám 
vytvárajú priestor, aby sme si 
uvedomili, čo znamenáme pre naše 
deti, čo im dávame a čo im môžeme 
dať. 

Čo teda dávame našim deťom? Čo 
je pre nich najväčším darom? ...dom? 
...dobré meno? ...sociálne postavenie? 
...nie, najdôležitejšia je láska! Dokonca 
aj novorodenec neočakáva od mamy 
iba mlieko, ale lásku. Dokáže rozoznať 
svoju mamu od inej, aj keď mu dá 
mlieko. Láska mamy a otca je pre dieťa 
koreňom ich vlastného života, zdrojom 
ich vlastného ja, motiváciou pre ich 
vlastný život. Osobnosť dieťaťa sa rodí a 
rozvíja skrze učenie sa a 
napodobňovanie vlastných rodičov, bez 
toho aby si to uvedomovalo.  

To, ako sa k sebe rodičia 
navzájom správajú, aké sú vzťahy 
v rodine, dáva dieťaťu vzor. Ako sa 
správa otec k mame a naopak, ako 
vyžadujú, aby sa deti správali k sebe 
navzájom, ako sa oni ako dospelí 
správajú k deťom, k svojim rodičom, to 
všetko si predškolské dieťa vrýva do 
svojej pamäti, a to všetko funguje pri 
utváraní jeho osobnosti ako vzor, ktorý 
je pevnejší a účinnejší, o čo dôvernejšie 
a silnejšie sú citové vzťahy dieťaťa ku 
všetkým členom rodiny. Rovnako tak 
silne pôsobí špecifický vzor otca 
a mamy v ich rodinnom živote. Ako plní 
otec svoje povinnosti muža v rodine, 
svoju úlohu otca a manžela; ako plní 
svoje špecifické úlohy mama; ako si 
navzájom pomáhajú, vážia si jeden 
druhého, ovplyvňuje dieťa a dáva mu 
príklad na celý život. Mnohí dospelí bez 
toho, aby si to uvedomovali, z týchto 
vzorov v svojej rodine, zo svojho 
detstva, čerpajú po celý život. Je to pre 
človeka prirodzené.  

Ak rodina žije v jednote, 
porozumení a spolupatričnosti, stáva sa 
prvým a jedinečným miestom, kde sa 
dieťa učí láske, úcte a rešpektu. Takáto 
rodina sa potom môže stať základným 
stavebným kameňom zdravej osobnosti 
človeka.  
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Výroky z triedy Lienok: 
 
Dievčatá si pri stole kreslia (robia prvé 
náznaky písmen): 
L: Ja sa viem napísať. 
T: Tak ukáž, chcem to vidieť. 
L: Tak dobre, ale nepozeraj sa! 
 
Pri stole s veľkou námahou Natan obeduje 
a počíta koľko ešte lyžíc. 
Rozhorčene sa pýta pani učiteľky: 
„Koľko mám ešte zjesť. Už som zjedol teba 
aj pani učiteľku Terezku!“ 
 
Mamička sa pýta Kubka, či bola vo škôlke 
pani učiteľka Sabinka.  
Kubko sa zamyslí a povie: „Nebola vo 
škôlke, asi bola v práci.“ 
 
Jarko si prezerá encyklopédiu z morskými 
zvieratami. 
Zrazu len v triede počuť hádku:  
„To je tunel!“ „To nie je tunel!“ 
„To je tunel!“ „To nie je tunel!“ 
Obráti sa na pani učiteľku: „Však je to 
tunel?“ 
Pani učiteľka sa pozrie do knihy a uvedie 
hádajúcich sa na pravú mieru: 
„No chlapci je to TULEŇ!“ 
 
Deti sa po uprataní hračiek v triede 
usádzajú na koberec.  
Kubko si sadne do tureckého sedu a 
svojmu mladšiemu kamarátovi vysvetľuje: 
„Takto sa turisticko sedí!“ 
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VÝROKY  A  VÝTVORY našich detí 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 

 

ZO ŽIVOTA ŠKÔLKY 
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       Rovnako ako predchádzajúce obdobia, aj tieto mesiace boli pre naše 
deti plné nových poznatkov, pozorovaní, skúseností, zážitkov i rôznych 
výrobkov.  
       To, čo deti prežívali a učili sa, by sme mohli rozdeliť do troch oblastí: 
deti sa učili o prírode, a to konkrétne o zvieratkách, ale aj kvetinkách; 
pripravovali besiedky ku Dňu matiek a športové popoludnie pri príležitosti 
Dňa otcov; pripravovali sa na rozlúčku s predškolákmi z triedy Motýlikov. 
       Deti sa naučili množstvo nových básničiek, zúčastnili sa mnohých aktivít 
a popritom porozprávali rôzne múdrosti ☺ Niektoré z nich vám priblížime 
na najbližších stránkach. 

Výroky z triedy Včielok: 
 
Markova hádanka: „Je to ostré a má to pošvu 
(teda obal)“ ...meč.  
 
Matúš hovorí Kubkovi: „Ja sa teším na starobu. 
Konečne dostanem ten dôchodok.“ 
 
Pani učiteľke padla pasta. Matúško sa začal 
smiať. Vzápätí zhodil on pohár s kefkou 
a pastou. Pani učiteľka hovorí: „Vidíš, kto 
druhému jamu kope, sám do nej padne.“ 
Matúš: „Kto do teba kameňom, ty doňho 
chlebom.“ 
 
Dávidko: „Terezka, aha straka!“ 
Terezka: „Kde, kde?“ 
Dávidko: „Tam“ 
Terezka: „Nevidím“ 
Dávidko: „Kašli na to, už odletela.“ 
 
Sofia sedí v kúte s Dávidkom a šuškajú si. Pani 
učiteľka sa ich pýta: „Čo vy tam robíte?“ 
Dávidko: „My si tu hrkútame.“  
 
Na vychádzke pani učiteľka ukazuje deťom trs 

fialiek: „Deti, aha čo to tu je?“ Barborka: 

„Kakanica!“ (Kúsok od fialky bolo hovienko) 

Otcovia, ľúbte svoje dcéry a synov... 

Milí oteckovia, mamky, našou modlitbou môžeme vyprosiť veľa milostí a požehnania do našich rodín,  
pre nás, pre naše deti.  
 
Sv.Jozef je patrónom rodiny,  
nebojme sa prosiť ho  
o pomoc a príhovor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Zdroj: Kubovič František, Žiť s Bohom, 2012 
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Zamyslenie p. Antalíkvej, zástupkyni riaditeľky pre MŠ VDP: 
 
 
Jedna mladá žena povedala:  

Chcela by som raz povedať svojmu manželovi: „Ďakujem, 
že si otcom našich detí!“ Verím, že ten deň príde. Spolu 
s tým sa snažím uvedomiť si, aká dôležitá je úloha a výzva 
pre muža byť otcom. Nielen starať sa o manželku, či 
zarábať peniaze, ale obetovať sa a ľúbiť svojich synov 
a dcéry. 

Otcovia, vaša úloha je veľmi zodpovedná, krásna 
a súčasne ťažká.. to sa fakt musí nechať. Keď je otec 
dobrým otcom, stáva sa pre deti vzorom. Je hlava rodiny, 
prirodzená autorita a jeho sila a udatnosť sa pre nich stáva 
základným kameňom pre ich budúci život. 
V súčasnosti ide taký smutný trend, že mladí „vhupnú“ do 
úlohy rodičov. Otázka je, či vedia byť rodičmi natoľko, aby 
ich deti sa od nich učili byť ľuďmi, sú prví, ktorí im dávajú 
pocit bezpečia a pocit, že sú milované.  
          V žene sa objavuje materinský cit, muž sa stáva 
otcom. Pre syna je práve otec vzorom mužskosti, práve on 
ho má naučiť, ako skladať stavebnice, ako pribíjať klince, 
ako jazdiť na aute, a mnoho iných vecí, ktoré treba robiť 
„mužsky“. Syn sa v otcovi vidí, aj keď otec o tom nevie, 
alebo nechce vedieť(???)  ignorácia otca berie synovi istotu 
a jeho sebavedomie. Premýšľali ste niekedy, prečo niektorí 
dnešní chlapci chodia takí smutní a uzavretí? Spýtajme sa 
ich, koľko času, pozornosti a počúvania venuje ich otec 
synovi a koľko televízii? Predstavte si, čo by to znamenalo 
pre 8, 10, 15 – ročného chlapca, keby jeho otec vypol 
televíziu a povedal by svojmu synovi: „...teraz venujem svoj 
čas, pozornosť a svoj záujem len tebe, lebo si môj syn...“  
Bol by to most, ktorý by preklenul hranicu dvoch brehov, 
ktoré sú tak blízko!  

A vaše dcéry, ockovia, áno.. hovoríme o „vašich 
princezničkách..“ Pamätáte si, keď ste ich priniesli 
v perinke také maličké domov? A keď ste sa ich báli 
dotknúť? ÁNO, sme to my.. aj keď vás často odmietame, 
potrebujeme vašu otcovskú lásku, lebo iba tá nás môže  

naučiť, že sme 
krásne a že máme 
väčšiu cenu, ako 
značkové veci, 
parfumy a šperky... 
iba vaša láska 
a jemnosť nás môže 
naučiť, že sme 
skutočne cenné 
v očiach mužov 
a chlapcov..  
         My, vaše dcérky, vidíme vo vás toho prvého 
princa, rytiera. Skutočný ocko naučí svoju dcéru, aby 
bola silná a súčasne zostala zraniteľnou. Keď príde 
domov, zranená hodnotami sveta, naskytuje sa 
priestor práve „ockovi rytierovi“, ktorý vstupuje na 
scénu a v hĺbke ramien a teple svojich dlaní privinie 
svojou láskou dcéru natoľko, aby ju chránil pred 
lámaním duše a dodal jej silu na nový boj.  

Milí otcovia, dcére a synovi dá viac ten otec, 
ktorý ich aspoň raz za deň v láske a pokoji vypočuje 
desať minút, ako ten, ktorý jej nakúpi najnovšie 
módne doplnky alebo dá synovi počítačovú hru, nový 
mobil... 
Viete, ockovia, nám deťom chýbajú vaše čisté objatia 
lásky, prahneme po slovách: „...dnes ti to pristane...“, 
túžime cítiť, že vám na nás záleží viac ako na 
televízore alebo inej záľube v hluku tretieho tisícročia 
a chceme vás v tom zhone sveta aspoň na chvíľku 
zastaviť a stretnúť sa s vašim darom otcovstva... ste 
tu predsa pre nás a my – vaše deti – pre vás... 

Potrebujeme cítiť, že na púšti života ste vy, ktorí 
nám poskytnete oázu vždy, keď sa                     
cítime vyprahnutí láskou...  
   

Modlitba za rodinu: 
Boh radosti a pokoja, daj, 
nech naša rodina kráča po 
cestách života, nech verí 
v tvoju lásku aj v čase 
skúšok a žije v nádeji, že 
raz uvidí tvoju tvár, keď ťa 
stretne v tvojom dome, 
aby ťa naveky chválila. 
Amen. 

 

Modlitba za deti: 
Boh a náš Otec, modlím sa za svoje deti: ochraňuj 
ich od každého zla, veď ich pri každom rozhodnutí, 
aby v živote robili len to, čo sa páči tebe. 
Daruj im zdravie, rozmnož ich vieru, ochraňuj ich 
v tvojej dobrotivej láske, urob ich schopných 
svedčiť o tebe medzi všetkými, ktorých dnes 
stretnú. 
Pomáhaj im v štúdiu a v práci a daj, aby cítili tvoju 
prítomnosť v akejkoľvek udalosti, s ktorou sa 
musia konfrontovať, či už v ťažkej alebo radostnej. 
Amen. 

Modlitba za rodinu: 
Boh radosti a pokoja, daj, 
nech naša rodina kráča po 
cestách života, nech verí 
v tvoju lásku aj v čase 
skúšok a žije v nádeji, že 
raz uvidí tvoju tvár, keď ťa 
stretne v tvojom dome, 
aby ťa naveky chválila. 
Amen. 



Eva Antalíková, zástupkyňa riaditeľky SŠ pre MŠ 
Karolína Noskovičová, OZ IRR 
 
Radi by sme poďakovali za priazeň, ktorú ste vyslovili nášmu novému škôlkárskemu časopisu. Budeme veľmi vďační za 

vašu spätnú väzbu, očakávania, postrehy, nápady, rady na vylepšenie, a to na adrese skolka.irr@vdp.sk, alebo osobne ☺ 

Jún 
03.06.  športové dopoludnie 
05.06.  Environmentálna výchova: „Liečivé bylinky“ 
11.06.  Sv. omša v škôlke – požehnanie školských aktoviek 
13.06.  Sv. Anton a zvieratká – divadlo a program pre deti u Františkánov 
18.06. dopoludnie  rozlúčka s predškolákmi 
18.06. popoludnie  Deň otcov 
19.06.  Vozenie na poníkoch 
22.06.  Bábkové divadlo: „Pirátov syn“ 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSLEDNÉ MESIACE V ŠKOLSKOM ROKU 2012/2013: 

OZNAMY: 

REDAKČNÁ RADA VINCENTÍNKA: 

Apríl 
08.04.  Biblický deň s p. Petrom - Vzkriesenie 
10.04.  Vozenie na poníkoch 
18.04.  Environmentálna výchova: „O lesoch a jeho obyvateľoch“ 
25.04.  Bábkové divadlo: „O poskladanej dúhe“ 
30.04.  Environmentálna výchova: „O špinavom lese“ 

 
Máj 
15.05.  Environmentálna výchova: Vozenie sa na poníkoch, starostlivosť o zvieratká 
16.05.  Vystúpenie vybraných detí z tr. Motýlikov v Dome kultúry 
21.05.  Bábkové divadlo: „Ako si vidlička Anička...“ 
22.05.  Slávnostný zápis novoprijatých detí 
24.05.  Sokoliari – ukážka cvičenia dravcov 
29.05.  Environmentálna výchova: „Voda a jej význam“ 
V máji mali všetky triedy besiedky pri príležitosti Dňa matiek. 
V máji sa uskutočnilo fotografovanie vo všetkých triedach, skupinové aj individuálne. 

 Prevádzka MŠ v letnom období bude od 1.7. 2013 do 
26.7. 2013. Stravu nám budú dovážať z Narnie – PINO. 
Cena bude 2,50€/1deň. Odhlasovať treba deň dopredu! 

 Prevádzka MŠ bude prerušená v období 29.7.2013 až 
30.8.2013. 

Všetkým pani učiteľkám, kuchárkam, upratovačkám ďakujeme za celý školský rok 2012/2013 – za každý úsmev, 
milé slovo, povzbudenie, za všetky príjemne prežité spoločné chvíle, za starostlivosť a lásku venovanú našim 

deťom. 
Rodičom ďakujeme za každú vykonanú pomoc, za modlitby, za ochotu, za spoločne strávené okamihy v škôlke. 

 
Všetkým želáme pekné leto, príjemné dovolenky plné slniečka a oddychu  ☼ 

Tešíme sa na stretnutie v septembri! 
 

Grantové projekty 
 

 V tomto školskom roku 
sa nám podarilo získať 4 
grantové projekty, ktorými 
môžeme zveľadiť a 
obohatiť našu škôlku, no 
hlavne poskytnúť našim 
deťom prostriedky pre ich 
ďalší rozvoj. V krátkosti 
vám ich predstavíme na 
str. 8 a 9.  
 
 

Zažili sme spolu  
besiedky ku Dňu matiek  

a Deň otcov 
 

 V krátkosti sa spoločne vrátime 
k sviatkom nás rodičov – ku Dňu matiek 
a besiedkam, ktoré si pre nás naše deti 
s pani učiteľkami pripravili, a ku Dňu 
otcov, ktorý má v našej škôlke podobu 
hier a súťaží s našimi oteckami. 

 Pripomenieme si význam mamy 
a najmä otca v rodine. 

    To všetko nájdete na str. 10 a 11. 
 

Ďakujeme pani učiteľkám, aj našim deťom za 
krásne popoludnia, ktoré si pre nás pripravili. 
Ďakujeme za vzácny čas, ktorý sme mohli prežiť 
s našimi deťmi ako mamy, ako otcovia. Ďakujeme za 
príležitosť pripomenúť si naše poslanie v živote našich 
detí. Ďakujeme za krásny program, ktorý si s deťmi pre 
nás pripravili. Ďakujeme za nádherné darčeky, ktoré 
pomohli našim deťom pre nás pripraviť. VĎAKA ! 

 
 

pokračovanie na str. 10 a 11 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 Čo v tomto čísle časopisu nájdete? 

Milí rodičia, pani učiteľky, priatelia a priaznivci našej 
materskej školy, 
 

máme koniec školského roka 2012/2013, počas 
ktorého sme sa spoločne stretávali a spoločne prežívali 
okamihy, zážitky, radosti našich detí. Obzvlášť posledné 
dva mesiace boli pre nás rodičov veľmi vzácne – dostali 
sme veľkú vďaku, povzbudenia, dary a darčeky, ktoré pre 
nás pripravili naše deti spolu s pani učiteľkami – v máji to 
boli besiedky ku Dňu matiek, v júni Deň otcov. 

Mali sme tak možnosť zamyslieť sa a pripomenúť si, 
čo znamenáme v živote našich deti, čo to znamená byť 
mamou, čo znamená byť otcom pre moju dcéru, pre môjho 
syna. Uvedomiť si, akú veľkú zodpovednosť máme voči 
svojim deťom. 

 

Zo života škôlky 
 

 Koniec školského roka bol významný 
najmä pre tr.Motýlikov, nakoľko pre 
väčšinu z nich to boli posledné dni 
strávené v škôlke. Na str. 6 a 9 si môžete 
prečítať, čo sa našim predškolákom 
v škôlke najviac páčilo a načo sa do školy 
najviac tešia. 

 Básničky, výtvory a obľúbené výroky 
nájdete na str. 2-4. 

   Na str. 5 vám priblížime, prečo sa 
s deťmi modlíme pred a po jedle. 
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