
Advent je pre väčšinu z  nás 
intenzívnym pracovným časom. 
Nebudem menovať všetky povinnosti, 
ktoré si musíme koncom roka odkrútiť, 
veď to poznáte. No až keď som uvidela 
predvianočnú besiedku mojej dcéry a  
celej Lienkovej triedy, pochopila som, 
že riadny kus práce (a možno aj stresu) 
majú za sebou aj  pani učiteľky a  naše 
detičky. 

Tento rok si však viac ako zhon 
uvedomujem, že ako veľa si navzájom 
pomáhame. Množstvo rodičov sa 
zapojilo do veľkých jesenných brigád 
hrabania lístia a aj tradičného 
predvianočného pečenia a  predaja 
medovníčkov. Ďakujeme tiež za váš 
čas a  ochotu, ktoré ste vložili do 
zbierky na opravu kanalizácie pod 
kuchyňou škôlky. 

Advent, ktorý je na začiatku 
cirkevného roka, uzatvára ten 
kalendárny. Tie štyri sviečky akoby 
symbolizovali štyri ročné obdobia, akýsi 
celok. Keď dohorí tá posledná, 
zažijeme, v  podobe Vianoc, nový 
začiatok. Nuž a  ešte skôr sa patrí 
dobre poupratovať – v  duši, vo 
vzťahoch aj v  spomienkach. Preto je tu 
ďalšie číslo Vincentínka, aby sme 
nezabudli, čo všetko sme spolu zažili.  

Za celú, vynovenú redakciu nášho 
spoločného časopisu Vám prajeme 
požehnaný zvyšok adventu, pekné 
prežitie Vianoc a  dobrý vstup do 
nového roka tak, aby sme si všetci 
mohli v  januári rozprávať len dobré a  
milé príhody...

... a, samozrejme, užite si nového 
Vincentínka.  

Čo sme prežili od začiatku školského roka  
 
September: 
11.09. sv. omša v MŠ19.09. poníky v MŠ 
27.09. sv. omša v kostole Vincenta de Paul (patrón našej farnosti) 
Október: 
04.10. biblické stretnutie s pátrom Petrom v MŠ: Noe a zvieratká 
08.10. bábkové divadlo „Kam sa skryla papučka“ 
17.10 poníky v MŠ 
hry a súťaže pre deti z troch MŠ „Rozprávkou k zdravému životnému štýlu“  
November: 
06.11. prednáška pre rodičov „Efektívne rodičovstvo“ 
14.11 poníky v MŠ 
19.11. bábkové divalo „Lienka Kikilienka a jesenný panáčik“ 
December: 
02.12. sv.omša v MŠ – požehnanie adventných vencov 
06.12. Mikuláš 
09.12. sv. omša v kostole Vincenta de Paul pre Včielky 
13.12. vystúpenie mladších žiakov z tanečného a hudobného odboru ZUŠ sv.Cecílie 
12.12. poníky v MŠ 
12.12. besiedka Vážky 
16.12. bábkové divadlo „Betlehemská hviezda“ 
16.12. besiedka Lienky 
17.12. besiedka Motýliky, Mravčeky 
19.12. besieka Včielky 
20.12. vianočný koncert Ivetky Wildovej pre všetky deti 17.01. bábkové divadlo „Jeden rok 
s vílou“ 
 
Čo nás čaká v najbližšom období 

Január: 
12.01. ukončenie vianočného obdobia , vystúpenie detí v kostole sv. Don Bosca na 
Trnávke 
17.01. bábkové divadlo „Jeden rok s vílou“ 
23.01. poníky v MŠ 
Február: 
11.02. bábkové divadlo „Ja a moja sestra“ 
18.02. Fidlikanti – ľudové nástroje, koncert 
20.02. poníky v MŠ 
 
REDAKČNÁ RADA VINCENTÍNKA 

Eva Anatalíková 
Katarína Goliašová, OZ IRR 
Ingrid Pitoňáková, OZ IRR 
Bronislava Caránková, OZ IRR 
Ildikó Štúňová 
Karolína Noskovičová 
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Vincentínko 01, školský rok 2013/2014  
 

S posolstvom z neba chodím po zemi,  
zvestujem novinu a teším ľudí.  
Sľúbený prišiel Mesiáš, 
Spasiteľ sveta, Ježiš náš. 
Tomuto domu buď požehnanie, 
nech vám ho udelí Dieťa narodené. 
Sláva Bohu na nebi,  
pokoj ľuďom na zemi! 

 

Kým dohorí štvrtá svieca 
 

 Broňa Caránková 
 



OZNAMY 
 
Personálne zmeny v rámci škôlky: 
Od septembra nám pribudli dve pani učiteľky. Bc. Ivetka Wildová do triedy Lienok a Ivetka 
Pallesichová do triedy Vážok. 
V septembri nastúpilo do MŠ 32 detí, z toho 18 do triedy Vážok, 5 do triedy Lienok, 1 do 
tiedy Mravčekov a 8 do triedy Motýlikov.  
Personálne zmeny v OZ IRR:  
Na plenárnom stretnutí rodičov v septembri sa zvolilo nové predsedníctvo OZ IRR a nový 
predseda OZ IRR.  
Predseda – Michal Smolec  
Ostatní členovia OZ IRR: Pitoňáková, Caránková, Smolen, Goliašová, Šabová M.,Šabová 
Z., Mišíková, Karpatová, Slivoňová, Čunderlíková, Posluch, Salaničová 
 
Prázdniny:  
Zimné prázdniny od 22.12. do 7.1. 
Jarné prázdniny o 24.2. do 28.2.  
 
Od 17.2. sa začne prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ. 
Vo februári sa bude konať aj stretnutie rodičov predškolákov s pedagogickou 
psychologičkou a učiteľkou I.st. ZŠ. 
 
V novembri bola prednáška Efektívne rodičovstvo pre rodičov detí MŠ s prednášajúcou 
RNDr. Martinou Vagačovou, ktorá mala veľmi pozitívny ohlas u zúčastnených rodičov.  
 
Jesenné hrabanie lístia  
V novembri sme mali tri brigády zamerané na 
hrabanie lístia na dvore materskej školy. Brigády 
boli organizované formou triednych aktívov, na 

ktorých sme 
sa mohli 
dozvedieť aj 
niečo zo 

zákulisia 
tried, bližšie 

spoznať 
rodičov. Tí ktorí túto výzvu prijali, vykonali riadny 
kus práce. 
Zhrabalo sa 

viac ako 250 vriec lístia. Ďakujeme rodičom, že sa 
zúčastnili v takom veľkom počte a prispeli k 
jesennej údržbe areálu materskej školy. Veľká 
vďaka patrí aj rodičom, ktorí odvážali vrecia plné 
lístia do zberných dvorov nielen cez víkend ale aj 
počas pracovných dní. Veľmi nás potešili aj 
koláčiky a štrúdle od mamičiek, ktoré sa pre 
chorobu nemohli zúčastniť.  
Ďakujeme! 
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TÉMY NAŠICH DNÍ 
 
V rámci pedagogického procesu sa naše deti bližšie zoznamovali s témami ako je rodina, 

rodinné vzťahy, úlohy jednotivých členov a okolie, v 
ktorom vyrastajú. Vytvárali si kresby rodín.  
 
 
 
 
 
V októbri sa 
deti venovali 

téme jeme zdravo. Mohli si porovnať stravovanie 
„zdravého Miška“ a „nezdravého Olivera“, 
ochutnávať rôzne druhy ovocia a zeleniny.  
 

Farebná jeseň 
ukázala našim deťom, 
ako sa príroda 
pripravuje na zimu. 
Spoznávali zvieratá 
žijúce vo voľnej 
prírode. Všímali si 
počas pobytu vonku 
stromy, zafarbenie 
listov, ich plody a 
zisťovali, kto sa tými 
plodmi živí. 
Spoznávali aj neživú 
prírodu, kamene, 
piesok aj ako materiál k tvorivej činnosti. 
 
December je čas adventu, príprava adventných 
vencov, zvestovanie anjelov, ale aj čas 
spoznávania zimných športov. 
 
Pokryl sniežik strechu plot,  
pod stromček sa pozrieť poď! 
Poď si vybrať pekné hračky -  
auto, bábu, pestré vtáčky.  
 

V novom roku sa deti budú venovať štyrom ročným obdobiam, vesmíru, planétam a 
hviezdam. Február bude patriť karnevalu a cestovaniu okolo sveta.  
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Vianočné darčeky pre deti 
 

Čo kúpiť deťom na Vianoce pod 
stromček?   To je otázka, ktorá sa nám 
vynára v hlave už od septembra, teda 
aspoň   v našej rodine.   Ale tento rok 
to bolo ľahké rozhodovanie. Pre 
staršiu dcéru sme sa rozhodli 
jednoznačne.   Je to veľká cyklistka a 
bicykel, ktorý má od leta, je jej už 
malý.BlCYKEL, to bude perfektný 
darček na Vianoce...

Už sme s manželom cez internet aj 
nejaký vybrali a pomaly som začala 
každý mesiac odkladať peniažky 
bokom, veď nový bicykel pre 
šesťročné dieťa nie je úplne lacná 
záležitosť.

V noci som však rozmyšľala, ako 
dostať ten veľký darček pod stromček 
a napadlo mi, či naozaj, teraz v zime, 
bude mať z neho dcéra radosť.   Však 
sa na ňom moc ani nepovozí! A čo to 
bude za darček, ktorý nemožno hneď 
po rozbalení aj používať?   Dáme ho 
do pivnice a bude sa naň chodiť 
pozerať?   To teda nie, musí dostať 
ešte nejaký iný darček, s ktorým sa 
bude hrať!

Tak fajn, dostane ešte nejakú   
hračku, napíklad lego... moje 
myšlienky však pokračujú ďalej..

Dcéra bude mať pod stromčekom 
jeden velikánsky darček a jeden 
menší, a to možno ešte niečo prinesú 
starí rodičia. A čo syn?   Ako bude 
reagovať na tento obrovský darček?   
Čo kúpiť jemu, aby sa necítil 
ukrátený?   Vyvážime to cenou?   
Alebo veľkosťou?

Ale však pre neho máme skoro 
všetko, čo potrebuje!   Teraz mu 
kúpime viac hračiek, len aby sme to 
vyvážili?   A kde ich dáme, však sa 
snáď hrávajú   len s legom?

Pamätám sa na jedny Vianoce ešte z 
môjho detstva, keď som náhodou 
dostala pod stromček viac než 
zvyčaje.   Odvtedy som si vždy priala 
dostať viac a viac, a keď to tak nebolo, 
cítila som sa podvedená, snáď ma 
opantal aj pocit, že som tento rok asi 
nebola dosť poslušná... Tieto pocity sú 
asi prirodzene detské, však deti cenu 
darčekov ani nepoznajú.

Naozaj   je bicykel vhodný darček???
A tu som čítala deťom príbeh-

rozprávku z adventného kalendára pre 
deti a moja dilema bola vyriešená. 
Dievčatko podarovalo oteckovi pod 
stromček prázdnu škatuľu, ale nebola 
prázdna, lebo bolo v nej milión 
pusiniek. Našim deťom sa príbeh 
veľmi páčil.

Už to mám! Však na Vianoce im stačí 
pekná knižka a jedno lego pre oboch. 
A ostatné vyriešime inak. Na jar snáď 
nejaký bicykel zoženieme a može byť 
aj z bazára. Aspoň ho spolu vynovíme 
a deti spoznajú, že aj o bicykel sa 
treba starať a pravidelne ho čistiť, 
namazať a kontrolovať. S ocinom 
naštelujú a premažú brzdy a možno 
spolu prestriekame aj nejaký 
škrabanček...

Myslím, že z takéhoto bicykla budú 
mať deti oveľa viac, dostanú čas, nás, 
ich rodičov.

Ildikó Štúňová
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ZO ŽIVOTA ŠKÔLKY 

Rozprávkové dopoludnie v MŠ sv. Vincenta de Paul  
Nové drevené preliezky „vyrástli“ v areáli MŠ sv. 

Vincenta de Paul na Chlumeckého ulici a to vďaka 
mestskej časti Ružinov, ktorá poskytla grant vo 
výške 5000 €. Tým  prispela na zatraktívnenie 
školského dvora a vytvorenie jedinečného 
prostredia na podporu rozvoja športu.  Táto suma 
bola použitá na nákup, dopravu a inštaláciu  
drevených preliezok, ale i iného športového náradia 
a náčinia, ktoré je možné využívať aj v interiéri pri 
telovýchovne zameraných edukačných aktivitách. 

Primárnym cieľom projektu „Rozprávkou k 
zdravému životnému štýlu“ bolo starať sa o telesný 
vývin našich detí, a to prostredníctvom činností, 
ktoré prispievajú k zdraviu - rozvojom a podporou 
koordinácie, rovnováhy, presnosti, pozornosti, 
celkového pohybu, a tak prispievať k celkovému 
zdraviu detí. Novo nainštalované preliezky sa preto 
jedno dopoludnie premenili na prekážky z rôznych 
rozprávok, ktorých absolvovanie bolo odmenené 
ziskom  kľúča. Deti z MŠ sv. Vincenta de Paul, MŠ 
Exnárova i z MŠ Bancíkova sa premenili na 
rozprávkovú družinu a spolu so svojimi učiteľkami 
plnili úlohy prostredníctvom  rozprávok  Zlatovláska, 
Vláčik Tomáš, Maťko a Kubko, či Šípková Ruženka. 
Za každú splnenú úlohu deti získali kľúč, ktorým 
otvorili poklad. A čo v ňom našli? ZDRAVIE 
a ovocie. Najväčším pokladom je predsa zdravie. 
A pohyb a vitamíny sú najlepším receptom ako si 
tento „poklad“ získať a udržať.  

Iveta Wildová triedna učiteľka Lienok 

           Tento projekt sa uskutočnil vďaka grantu od 
MČ Bratislava–Ružinov vo výške 5000 eur 
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Navštívil nás Mikuláš 

Ako aj minulé roky, aj tento rok navštívil našu škôlku Mikuláš. Priniesol veľa radosti aj 
pekné prekvapenie pre naše detičky. Na oplátku mu detičky zarecitovali básničky.  

  
 
 
 
 
 

 
Vitaj Mikuláš! Advent, advent 
Tešíme sa všetci,  4 sviece, prvá z nich  
lebo pre nás máš  sa zatrbliece. 
samé dobré veci.  Za ňou druhá, tretia 
 zhorí, donesieme  
My sme ešte maličkí, stromček z hory. 
nevieme dlhé básničky A keď štvrtá vzplanie. 
Iba krátke o zime,  stíška, tešíme sa  
na ktorú sa tešíme. na Ježiška. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Z jednej strany chvojka  Priletel k nim anjel,  Kubo ty na rohu�spievaj, 
z druhej je borievka. takto im vravel: Bohu Glori- glori, 
Pod ňou sedia pastuškovia že sa Kristus Pán narodil,  aleluja, radujte sa všetci  
veselí, to ver ľudkovia ľudstvo z hriechov vyslobodil, . ľudia, že sa Pán narodil. 
jedia kašu z hrnka. aby každý vedel. 
  Pastieri hneď vstali, 
 do behu sa dali, 

K Ježiškovi do maštaľky, 
prinášali svoje darky,  

 k jasliam pokľakali. 
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PRE DETI 

Nájdi 8 rozdielov 
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Adventný predaj medovníkov  
 

V čase adventu, kedy sa ľudia snažia mať k sebe 
bližšie, prejavovať si viac pozornosti a  lásky, sa našli 
i medzi nami rodičmi ochotné mamičky, ktoré napiekli 
voňavé koláčiky, vyrobili krásne vianočné ozdoby, 
ďalšie pomohli pri balení a niekde i celé rodiny sa 
podujali na predaj týchto vianočných výrobkov.  

A tak v nedeľu 15.12.2013 sa v troch farnostiach 
(Vrakuňa, Trnávka a Ružinov -Prievoz) uskutočnila 
jedna z tradičných akcií našej škôlky: "Predaj 
vianočných koláčikov, ozdôb a pohľadníc" s cieľom zabezpečiť financie pre nevyhnutné 
opravy budovy škôlky. Tohto roku výťažok z tejto dobročinnej akcie vyniesol krásnych 
2.865,- eur a vyžiadala si ich kanalizácia pod kuchyňou škôlky, ktorá je v havarijnom 
stave.  

Všetkým dobrovoľníkom i dobrodincom v mene OZ IRR aj v mene spoločenstva MŠ 
veľmi pekne ďakujeme! Vážime si vašu štedrosť, ochotu a obetavosť pre dobrú vec a 
vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať. 

OZ IRR   

 

 

 

 

 

 

 
Cez Vianoce vyber úsmev a rozdaj ho všetkým, 

dávaj si naň dobrý pozor, aby nebol riedky. 
Cez Vianoce vyber lásku, každému daj trochu, 

nech vám nikdy nezovšednie, ani v Novom roku 
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Vianočné besiedky 

Vrcholom predvianočného snaženia sa učiteliek 
a detí je predstavenie na vianočnej besiedke, 
ktoré sa koná posledný týždeň pred Vianocami. 
Pre tie najmenšie detičky je to prvá príležitosť 
vystúpenia, ktorá sa u niektorých spája aj s 
trochou strachu. 

 

 

Každé predstavenie je jedinečné a okorenené 
improvizáciou detí. Niektoré pani učiteľky s 
detičkami sa zameriavajú na zimné pesničky a 
básničky, vítanie Mikuláša a oslave narodenia 
Ježiška spolu s lesom a zvieratkami. 

Iné triedy si vybrali obdobie celého 
roka. Prejavujú svoju vďačnosť za 
rozmanitosť prírody a za rôzne ročné 
obdobia. Pripravili si básničky jarné, 
letné, jesenné aj zimné.  
 
Každý rok má štyri deti. 
Leto, jeseň, zima, jar. 
Každučké má inú tvár. 
Štyri ročné obdobia vždy  
nám radosť urobia. 
Na jar kvitne konvalinka,  
zvončekami stále cinká. 
V lete včielka bzučuľa,  
medík nosí do úľa. 
Na jeseň si vietor píska,  
mocne fúka na strniská. 
V zime sniežik napadá,  
až je biela záhrada.  
Takto to ide krokom krok, 
dookola celý rok. 
 
Dúfam, že ste si to rodičia užili a zabavili ste sa so svojimi ratolesťami. 
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VIANOČNÉ ČÍTANIE   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vianoce u našich susedov  
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Štyri sviece pomaly horeli jedna vedľa 
druhej v  adventnom venci, aby ohlásili 
veriacim blížiace sa vianočné sviatky. 
V  šere chrámu vládlo také ticho, že 
človek mohol začuť, o  čom sa 
zhovárajú.

Prvá svieca povedala: „Ja som Pokoj, 
už však nevládzem svietiť vo svete, ako 
je tento, kde nenávisť a  násilie vedú k  
sústavnému krviprelievaniu. Nikto neživí 
môj plameň... Čoskoro zhasnem.“

Jej plamienok zoslabol a  napokon 
zhasol. 

Druhá svieca riekla: „Ja som Viera, ale 
moje svetlo už neosvetľuje a  môj 
plameň už nehreje srdcia. Zahasil ma 
chlad ľahostajnosti a  temnota 
beznádeje. Nemá zmysel, aby som 
ďalej svietila.“

Keď to dopovedala, jej plamienok 
sfúkol závan ostrého ľadového vetra. 
Slova sa ujala smutná tretia svieca: „Ja 
som Láska. Už nemám silu uchrániť 
svoj plameň. Ľudia ma dusia svojou 
bezcitnosťou a  už nič pre nich 
neznamenám. Nedokážu milovať ani 
tých, s  ktorými bývajú pod jednou 
strechou.“

A  bez ďalších slov zhasla.V  tej chvíli 
vošlo do chrámu dieťa a  všimlo si tri 
zhasnuté sviece: „Prečo nesvietite? 
Mali ste svietiť až do konca!“V  
detských očiach sa zaleskli slzy. Vtedy 
sa ozvala štvrtá svieca: „Neboj sa. 
Kým svieti môj plamienok, môžeme 
znovu zapáliť ostatné sviece, lebo ja 
som Nádej.“Dieťa sa potešilo, vzalo 
štvrtú sviecu a  jej plameňom zapálilo 
ostatné tri. V  šere chrámu opäť 
zažiarili štyri sviece adentného venca. 

Bruno Ferrero (preklad Jana 
Sarňáková)

Vianoce sú najkrajšími sviatkami v 
roku, ku ktorým sa viaže mnoho 
zvykov. Viete ako sa slávia Vianoce u  
našich susedov?
  Adventné a  vianočné zvyky 

českých domácností sa  od tých 
slovenských až tak veľmi nelíšia, aj 
keď naprieč   krajinou sa iste nájdu 
lokálne špecifiká – mikulášske 
sprievody v  niekoľkých dedinách na 
česko-slovenskom pomedzí,   hod 
topánkou - nevydatých dievok, 
prekrajovanie  jabĺk pre šťastie,  
odrobinky z  vianočného stola do 
ohňa, aby nepálil, tradičné jedlo 

chudobných „houbový kuba“ , šupiny 
z  kapra pod tanier so štedrovečernou 
večerou a ďalšie.  

Podľa tradície by ste na 
štedrovečernom stole mali mať 9 
chodov jedla. Traduje sa, že tým, ktorí 
sa po celý deň postili, sa zjaví zlaté 
prasiatko. Pred polnocou ľudia idú do 
kostola na Vianočnú omšu. Vo väčšine 
kostolov je súčasťou obradu Rybova 
Česká mše vánoční. 

V Poľsku sa Vianociam hovorí 
Wigilia. Na Štedrý deň sa dodržiava 
pôst, ktorý končí zasvietením prvej 
hviezdy na nebi. 

To je obľúbenou hrou detí na štedrý deň, 
vyzeranie prvej hviezdičky na oblohe, 
biblickej betlehemskej hviezdy (Gwiazdky). 
Keď sa objaví pricháza s ňou znamenie, že 
rodina si môže zasadnúť k šťedrovečernému 
stolu a začína  sa štedrovečerná hostina. 
Kňazi pripravujú azymy, tenké oblátky z 
bielej múky veľké ako plytký tanier a 
rozdeľujú ich farníkom. Pri štedrovečernej 
večeri pán domu rozdáva svojim 
spolustolovníkom tieto oblátky. Hostinu 
začína najstarší člen rodiny, ktorý láme 
oplátku, pri ktorej si všetci členovia rodiny 
odpúšťajú svoje prehrešky za uplynulý rok. 
Na štedrovečernej hostine sa podáva 
dvanásť bezmäsitých jedál, ktoré 
symbolizujú dvanásť apoštolov. Na 
štedrovečernom stole je o jeden príbor 
navyše, aby si hostiteľ mohol uctiť 
náhodného návštevníka alebo hladného 
pútnika. 
  „Wesolych Swiat Bozego Narodzenia!“
Vianoce sa na Ukrajine oslavujú niekde 6. 

januára, niekde 25. decembra. Roždestvo 
Christovo (Vianoce) sa oslavujú na Troch 
Kráľov, t.j. 6. január tam, kde si pravoslávni 
veriaci zachovali pôvodný juliánsky kalendár. 
Podobne ako v Poľsku, aj tu podľa vzoru 
dvanátich apoštolov pripravujú na štedrú 
večeru dvannásť druhov jedál. Večera sa 
začína zasvietením prvej hviezdy na nebi. 
Zvykom je prestieranie dvoma obrusmi. 
Jeden je symbol predkov rodiny a druhý 
symbolizuje súčasných členov rodiny. 
Prestiera sa vždy o jeden tanier navyše ako 
spomienka na zosnulých.
„Veseloho Vam Rizdva!“

Medzi Maďarmi patria Vianoce po stáročia 
k najvýznamnejším sviatkom v roku. Je to aj 
preto, že v druhý sviatok vianočný si 
pripomínajú Svätého Štefana, patróna a 
zakladateľa Maďarska.

 Preto sú Vianoce nielen cirkevným, ale i 
celonárodným sviatkom. Na Štedrý deň by 
preto podľa starodávnych maďarských 
zvykov nikto nemal byť celkom sám. V 
minulosti preto do rodín k bohato 
prestretému stolu pozývali i chudobných 
žobrákov a tulákov. Oslava Vianoc v 
Maďarsku má prakticky rovnaké tradície ako 
u nás.  Vo väčšine maďarských rodín 
začínajú však Vianoce pečením tradičného 
svätoštefánskeho koláča, ktorý sa v prvú 
adventnú nedeľu položí na okraj stola a musí 
tam vydržať až do Troch kráľov. Pod obrus 
sa začiatkom adventu ukladajú zrnká obilia z 
poslednej úrody a trs sena symbolizujúceho 
vďačnosť hospodára za dary zeme a prianie 
dožiť sa i na budúci rok dobrej úrody.

Kellemes Karácsonyi Unnepeket!

Rakúšania milujú Vianoce a už niekoľko 
týždňov pred nimi pripravujú rôzne vyrábané 
ozdoby na stromček slamienky, orechy, 
sušené  ovocie. Stále sa ešte udržiava 
domáca výroba jasličiek, betlehemčekov, 
ktoré sa v rodinách dedia a pod vianočnými 
stromčekmi je ich často až niekoľko. Zvlášť 
krásne sú betlehemy z Tirolska, ktoré sú 
známe i za hranicami Rakúska. Drevené 
figúrky v nich sú polychrómované. 
  „Fröhliche Weihnachten!”

  pripravila Jana Benedikovičová
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Štyri sviece pomaly horeli jedna vedľa 
druhej v  adventnom venci, aby ohlásili 
veriacim blížiace sa vianočné sviatky. 
V  šere chrámu vládlo také ticho, že 
človek mohol začuť, o  čom sa 
zhovárajú.

Prvá svieca povedala: „Ja som Pokoj, 
už však nevládzem svietiť vo svete, ako 
je tento, kde nenávisť a  násilie vedú k  
sústavnému krviprelievaniu. Nikto neživí 
môj plameň... Čoskoro zhasnem.“

Jej plamienok zoslabol a  napokon 
zhasol. 

Druhá svieca riekla: „Ja som Viera, ale 
moje svetlo už neosvetľuje a  môj 
plameň už nehreje srdcia. Zahasil ma 
chlad ľahostajnosti a  temnota 
beznádeje. Nemá zmysel, aby som 
ďalej svietila.“

Keď to dopovedala, jej plamienok 
sfúkol závan ostrého ľadového vetra. 
Slova sa ujala smutná tretia svieca: „Ja 
som Láska. Už nemám silu uchrániť 
svoj plameň. Ľudia ma dusia svojou 
bezcitnosťou a  už nič pre nich 
neznamenám. Nedokážu milovať ani 
tých, s  ktorými bývajú pod jednou 
strechou.“

A  bez ďalších slov zhasla.V  tej chvíli 
vošlo do chrámu dieťa a  všimlo si tri 
zhasnuté sviece: „Prečo nesvietite? 
Mali ste svietiť až do konca!“V  
detských očiach sa zaleskli slzy. Vtedy 
sa ozvala štvrtá svieca: „Neboj sa. 
Kým svieti môj plamienok, môžeme 
znovu zapáliť ostatné sviece, lebo ja 
som Nádej.“Dieťa sa potešilo, vzalo 
štvrtú sviecu a  jej plameňom zapálilo 
ostatné tri. V  šere chrámu opäť 
zažiarili štyri sviece adentného venca. 

Bruno Ferrero (preklad Jana 
Sarňáková)

Vianoce sú najkrajšími sviatkami v 
roku, ku ktorým sa viaže mnoho 
zvykov. Viete ako sa slávia Vianoce u  
našich susedov?
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veriaci zachovali pôvodný juliánsky kalendár. 
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večeru dvannásť druhov jedál. Večera sa 
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Jeden je symbol predkov rodiny a druhý 
symbolizuje súčasných členov rodiny. 
Prestiera sa vždy o jeden tanier navyše ako 
spomienka na zosnulých.
„Veseloho Vam Rizdva!“

Medzi Maďarmi patria Vianoce po stáročia 
k najvýznamnejším sviatkom v roku. Je to aj 
preto, že v druhý sviatok vianočný si 
pripomínajú Svätého Štefana, patróna a 
zakladateľa Maďarska.

 Preto sú Vianoce nielen cirkevným, ale i 
celonárodným sviatkom. Na Štedrý deň by 
preto podľa starodávnych maďarských 
zvykov nikto nemal byť celkom sám. V 
minulosti preto do rodín k bohato 
prestretému stolu pozývali i chudobných 
žobrákov a tulákov. Oslava Vianoc v 
Maďarsku má prakticky rovnaké tradície ako 
u nás.  Vo väčšine maďarských rodín 
začínajú však Vianoce pečením tradičného 
svätoštefánskeho koláča, ktorý sa v prvú 
adventnú nedeľu položí na okraj stola a musí 
tam vydržať až do Troch kráľov. Pod obrus 
sa začiatkom adventu ukladajú zrnká obilia z 
poslednej úrody a trs sena symbolizujúceho 
vďačnosť hospodára za dary zeme a prianie 
dožiť sa i na budúci rok dobrej úrody.

Kellemes Karácsonyi Unnepeket!

Rakúšania milujú Vianoce a už niekoľko 
týždňov pred nimi pripravujú rôzne vyrábané 
ozdoby na stromček slamienky, orechy, 
sušené  ovocie. Stále sa ešte udržiava 
domáca výroba jasličiek, betlehemčekov, 
ktoré sa v rodinách dedia a pod vianočnými 
stromčekmi je ich často až niekoľko. Zvlášť 
krásne sú betlehemy z Tirolska, ktoré sú 
známe i za hranicami Rakúska. Drevené 
figúrky v nich sú polychrómované. 
  „Fröhliche Weihnachten!”

  pripravila Jana Benedikovičová



Adventný predaj medovníkov  
 

V čase adventu, kedy sa ľudia snažia mať k sebe 
bližšie, prejavovať si viac pozornosti a  lásky, sa našli 
i medzi nami rodičmi ochotné mamičky, ktoré napiekli 
voňavé koláčiky, vyrobili krásne vianočné ozdoby, 
ďalšie pomohli pri balení a niekde i celé rodiny sa 
podujali na predaj týchto vianočných výrobkov.  

A tak v nedeľu 15.12.2013 sa v troch farnostiach 
(Vrakuňa, Trnávka a Ružinov -Prievoz) uskutočnila 
jedna z tradičných akcií našej škôlky: "Predaj 
vianočných koláčikov, ozdôb a pohľadníc" s cieľom zabezpečiť financie pre nevyhnutné 
opravy budovy škôlky. Tohto roku výťažok z tejto dobročinnej akcie vyniesol krásnych 
2.865,- eur a vyžiadala si ich kanalizácia pod kuchyňou škôlky, ktorá je v havarijnom 
stave.  

Všetkým dobrovoľníkom i dobrodincom v mene OZ IRR aj v mene spoločenstva MŠ 
veľmi pekne ďakujeme! Vážime si vašu štedrosť, ochotu a obetavosť pre dobrú vec a 
vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať. 

OZ IRR   

 

 

 

 

 

 

 
Cez Vianoce vyber úsmev a rozdaj ho všetkým, 

dávaj si naň dobrý pozor, aby nebol riedky. 
Cez Vianoce vyber lásku, každému daj trochu, 

nech vám nikdy nezovšednie, ani v Novom roku 
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Vianočné besiedky 

Vrcholom predvianočného snaženia sa učiteliek 
a detí je predstavenie na vianočnej besiedke, 
ktoré sa koná posledný týždeň pred Vianocami. 
Pre tie najmenšie detičky je to prvá príležitosť 
vystúpenia, ktorá sa u niektorých spája aj s 
trochou strachu. 

 

 

Každé predstavenie je jedinečné a okorenené 
improvizáciou detí. Niektoré pani učiteľky s 
detičkami sa zameriavajú na zimné pesničky a 
básničky, vítanie Mikuláša a oslave narodenia 
Ježiška spolu s lesom a zvieratkami. 

Iné triedy si vybrali obdobie celého 
roka. Prejavujú svoju vďačnosť za 
rozmanitosť prírody a za rôzne ročné 
obdobia. Pripravili si básničky jarné, 
letné, jesenné aj zimné.  
 
Každý rok má štyri deti. 
Leto, jeseň, zima, jar. 
Každučké má inú tvár. 
Štyri ročné obdobia vždy  
nám radosť urobia. 
Na jar kvitne konvalinka,  
zvončekami stále cinká. 
V lete včielka bzučuľa,  
medík nosí do úľa. 
Na jeseň si vietor píska,  
mocne fúka na strniská. 
V zime sniežik napadá,  
až je biela záhrada.  
Takto to ide krokom krok, 
dookola celý rok. 
 
Dúfam, že ste si to rodičia užili a zabavili ste sa so svojimi ratolesťami. 
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Navštívil nás Mikuláš 

Ako aj minulé roky, aj tento rok navštívil našu škôlku Mikuláš. Priniesol veľa radosti aj 
pekné prekvapenie pre naše detičky. Na oplátku mu detičky zarecitovali básničky.  

  
 
 
 
 
 

 
Vitaj Mikuláš! Advent, advent 
Tešíme sa všetci,  4 sviece, prvá z nich  
lebo pre nás máš  sa zatrbliece. 
samé dobré veci.  Za ňou druhá, tretia 
 zhorí, donesieme  
My sme ešte maličkí, stromček z hory. 
nevieme dlhé básničky A keď štvrtá vzplanie. 
Iba krátke o zime,  stíška, tešíme sa  
na ktorú sa tešíme. na Ježiška. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Z jednej strany chvojka  Priletel k nim anjel,  Kubo ty na rohu�spievaj, 
z druhej je borievka. takto im vravel: Bohu Glori- glori, 
Pod ňou sedia pastuškovia že sa Kristus Pán narodil,  aleluja, radujte sa všetci  
veselí, to ver ľudkovia ľudstvo z hriechov vyslobodil, . ľudia, že sa Pán narodil. 
jedia kašu z hrnka. aby každý vedel. 
  Pastieri hneď vstali, 
 do behu sa dali, 

K Ježiškovi do maštaľky, 
prinášali svoje darky,  

 k jasliam pokľakali. 
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PRE DETI 

Nájdi 8 rozdielov 
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Vianočné darčeky pre deti 
 

Čo kúpiť deťom na Vianoce pod 
stromček?   To je otázka, ktorá sa nám 
vynára v hlave už od septembra, teda 
aspoň   v našej rodine.   Ale tento rok 
to bolo ľahké rozhodovanie. Pre 
staršiu dcéru sme sa rozhodli 
jednoznačne.   Je to veľká cyklistka a 
bicykel, ktorý má od leta, je jej už 
malý.BlCYKEL, to bude perfektný 
darček na Vianoce...

Už sme s manželom cez internet aj 
nejaký vybrali a pomaly som začala 
každý mesiac odkladať peniažky 
bokom, veď nový bicykel pre 
šesťročné dieťa nie je úplne lacná 
záležitosť.

V noci som však rozmyšľala, ako 
dostať ten veľký darček pod stromček 
a napadlo mi, či naozaj, teraz v zime, 
bude mať z neho dcéra radosť.   Však 
sa na ňom moc ani nepovozí! A čo to 
bude za darček, ktorý nemožno hneď 
po rozbalení aj používať?   Dáme ho 
do pivnice a bude sa naň chodiť 
pozerať?   To teda nie, musí dostať 
ešte nejaký iný darček, s ktorým sa 
bude hrať!

Tak fajn, dostane ešte nejakú   
hračku, napíklad lego... moje 
myšlienky však pokračujú ďalej..

Dcéra bude mať pod stromčekom 
jeden velikánsky darček a jeden 
menší, a to možno ešte niečo prinesú 
starí rodičia. A čo syn?   Ako bude 
reagovať na tento obrovský darček?   
Čo kúpiť jemu, aby sa necítil 
ukrátený?   Vyvážime to cenou?   
Alebo veľkosťou?

Ale však pre neho máme skoro 
všetko, čo potrebuje!   Teraz mu 
kúpime viac hračiek, len aby sme to 
vyvážili?   A kde ich dáme, však sa 
snáď hrávajú   len s legom?

Pamätám sa na jedny Vianoce ešte z 
môjho detstva, keď som náhodou 
dostala pod stromček viac než 
zvyčaje.   Odvtedy som si vždy priala 
dostať viac a viac, a keď to tak nebolo, 
cítila som sa podvedená, snáď ma 
opantal aj pocit, že som tento rok asi 
nebola dosť poslušná... Tieto pocity sú 
asi prirodzene detské, však deti cenu 
darčekov ani nepoznajú.

Naozaj   je bicykel vhodný darček???
A tu som čítala deťom príbeh-

rozprávku z adventného kalendára pre 
deti a moja dilema bola vyriešená. 
Dievčatko podarovalo oteckovi pod 
stromček prázdnu škatuľu, ale nebola 
prázdna, lebo bolo v nej milión 
pusiniek. Našim deťom sa príbeh 
veľmi páčil.

Už to mám! Však na Vianoce im stačí 
pekná knižka a jedno lego pre oboch. 
A ostatné vyriešime inak. Na jar snáď 
nejaký bicykel zoženieme a može byť 
aj z bazára. Aspoň ho spolu vynovíme 
a deti spoznajú, že aj o bicykel sa 
treba starať a pravidelne ho čistiť, 
namazať a kontrolovať. S ocinom 
naštelujú a premažú brzdy a možno 
spolu prestriekame aj nejaký 
škrabanček...

Myslím, že z takéhoto bicykla budú 
mať deti oveľa viac, dostanú čas, nás, 
ich rodičov.

Ildikó Štúňová
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ZO ŽIVOTA ŠKÔLKY 

Rozprávkové dopoludnie v MŠ sv. Vincenta de Paul  
Nové drevené preliezky „vyrástli“ v areáli MŠ sv. 

Vincenta de Paul na Chlumeckého ulici a to vďaka 
mestskej časti Ružinov, ktorá poskytla grant vo 
výške 5000 €. Tým  prispela na zatraktívnenie 
školského dvora a vytvorenie jedinečného 
prostredia na podporu rozvoja športu.  Táto suma 
bola použitá na nákup, dopravu a inštaláciu  
drevených preliezok, ale i iného športového náradia 
a náčinia, ktoré je možné využívať aj v interiéri pri 
telovýchovne zameraných edukačných aktivitách. 

Primárnym cieľom projektu „Rozprávkou k 
zdravému životnému štýlu“ bolo starať sa o telesný 
vývin našich detí, a to prostredníctvom činností, 
ktoré prispievajú k zdraviu - rozvojom a podporou 
koordinácie, rovnováhy, presnosti, pozornosti, 
celkového pohybu, a tak prispievať k celkovému 
zdraviu detí. Novo nainštalované preliezky sa preto 
jedno dopoludnie premenili na prekážky z rôznych 
rozprávok, ktorých absolvovanie bolo odmenené 
ziskom  kľúča. Deti z MŠ sv. Vincenta de Paul, MŠ 
Exnárova i z MŠ Bancíkova sa premenili na 
rozprávkovú družinu a spolu so svojimi učiteľkami 
plnili úlohy prostredníctvom  rozprávok  Zlatovláska, 
Vláčik Tomáš, Maťko a Kubko, či Šípková Ruženka. 
Za každú splnenú úlohu deti získali kľúč, ktorým 
otvorili poklad. A čo v ňom našli? ZDRAVIE 
a ovocie. Najväčším pokladom je predsa zdravie. 
A pohyb a vitamíny sú najlepším receptom ako si 
tento „poklad“ získať a udržať.  

Iveta Wildová triedna učiteľka Lienok 

           Tento projekt sa uskutočnil vďaka grantu od 
MČ Bratislava–Ružinov vo výške 5000 eur 
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OZNAMY 
 
Personálne zmeny v rámci škôlky: 
Od septembra nám pribudli dve pani učiteľky. Bc. Ivetka Wildová do triedy Lienok a Ivetka 
Pallesichová do triedy Vážok. 
V septembri nastúpilo do MŠ 32 detí, z toho 18 do triedy Vážok, 5 do triedy Lienok, 1 do 
tiedy Mravčekov a 8 do triedy Motýlikov.  
Personálne zmeny v OZ IRR:  
Na plenárnom stretnutí rodičov v septembri sa zvolilo nové predsedníctvo OZ IRR a nový 
predseda OZ IRR.  
Predseda – Michal Smolec  
Ostatní členovia OZ IRR: Pitoňáková, Caránková, Smolen, Goliašová, Šabová M.,Šabová 
Z., Mišíková, Karpatová, Slivoňová, Čunderlíková, Posluch, Salaničová 
 
Prázdniny:  
Zimné prázdniny od 22.12. do 7.1. 
Jarné prázdniny o 24.2. do 28.2.  
 
Od 17.2. sa začne prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ. 
Vo februári sa bude konať aj stretnutie rodičov predškolákov s pedagogickou 
psychologičkou a učiteľkou I.st. ZŠ. 
 
V novembri bola prednáška Efektívne rodičovstvo pre rodičov detí MŠ s prednášajúcou 
RNDr. Martinou Vagačovou, ktorá mala veľmi pozitívny ohlas u zúčastnených rodičov.  
 
Jesenné hrabanie lístia  
V novembri sme mali tri brigády zamerané na 
hrabanie lístia na dvore materskej školy. Brigády 
boli organizované formou triednych aktívov, na 

ktorých sme 
sa mohli 
dozvedieť aj 
niečo zo 

zákulisia 
tried, bližšie 

spoznať 
rodičov. Tí ktorí túto výzvu prijali, vykonali riadny 
kus práce. 
Zhrabalo sa 

viac ako 250 vriec lístia. Ďakujeme rodičom, že sa 
zúčastnili v takom veľkom počte a prispeli k 
jesennej údržbe areálu materskej školy. Veľká 
vďaka patrí aj rodičom, ktorí odvážali vrecia plné 
lístia do zberných dvorov nielen cez víkend ale aj 
počas pracovných dní. Veľmi nás potešili aj 
koláčiky a štrúdle od mamičiek, ktoré sa pre 
chorobu nemohli zúčastniť.  
Ďakujeme! 
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TÉMY NAŠICH DNÍ 
 
V rámci pedagogického procesu sa naše deti bližšie zoznamovali s témami ako je rodina, 

rodinné vzťahy, úlohy jednotivých členov a okolie, v 
ktorom vyrastajú. Vytvárali si kresby rodín.  
 
 
 
 
 
V októbri sa 
deti venovali 

téme jeme zdravo. Mohli si porovnať stravovanie 
„zdravého Miška“ a „nezdravého Olivera“, 
ochutnávať rôzne druhy ovocia a zeleniny.  
 

Farebná jeseň 
ukázala našim deťom, 
ako sa príroda 
pripravuje na zimu. 
Spoznávali zvieratá 
žijúce vo voľnej 
prírode. Všímali si 
počas pobytu vonku 
stromy, zafarbenie 
listov, ich plody a 
zisťovali, kto sa tými 
plodmi živí. 
Spoznávali aj neživú 
prírodu, kamene, 
piesok aj ako materiál k tvorivej činnosti. 
 
December je čas adventu, príprava adventných 
vencov, zvestovanie anjelov, ale aj čas 
spoznávania zimných športov. 
 
Pokryl sniežik strechu plot,  
pod stromček sa pozrieť poď! 
Poď si vybrať pekné hračky -  
auto, bábu, pestré vtáčky.  
 

V novom roku sa deti budú venovať štyrom ročným obdobiam, vesmíru, planétam a 
hviezdam. Február bude patriť karnevalu a cestovaniu okolo sveta.  
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Advent je pre väčšinu z  nás 
intenzívnym pracovným časom. 
Nebudem menovať všetky povinnosti, 
ktoré si musíme koncom roka odkrútiť, 
veď to poznáte. No až keď som uvidela 
predvianočnú besiedku mojej dcéry a  
celej Lienkovej triedy, pochopila som, 
že riadny kus práce (a možno aj stresu) 
majú za sebou aj  pani učiteľky a  naše 
detičky. 

Tento rok si však viac ako zhon 
uvedomujem, že ako veľa si navzájom 
pomáhame. Množstvo rodičov sa 
zapojilo do veľkých jesenných brigád 
hrabania lístia a aj tradičného 
predvianočného pečenia a  predaja 
medovníčkov. Ďakujeme tiež za váš 
čas a  ochotu, ktoré ste vložili do 
zbierky na opravu kanalizácie pod 
kuchyňou škôlky. 

Advent, ktorý je na začiatku 
cirkevného roka, uzatvára ten 
kalendárny. Tie štyri sviečky akoby 
symbolizovali štyri ročné obdobia, akýsi 
celok. Keď dohorí tá posledná, 
zažijeme, v  podobe Vianoc, nový 
začiatok. Nuž a  ešte skôr sa patrí 
dobre poupratovať – v  duši, vo 
vzťahoch aj v  spomienkach. Preto je tu 
ďalšie číslo Vincentínka, aby sme 
nezabudli, čo všetko sme spolu zažili.  

Za celú, vynovenú redakciu nášho 
spoločného časopisu Vám prajeme 
požehnaný zvyšok adventu, pekné 
prežitie Vianoc a  dobrý vstup do 
nového roka tak, aby sme si všetci 
mohli v  januári rozprávať len dobré a  
milé príhody...

... a, samozrejme, užite si nového 
Vincentínka.  

Čo sme prežili od začiatku školského roka  
 
September: 
11.09. sv. omša v MŠ19.09. poníky v MŠ 
27.09. sv. omša v kostole Vincenta de Paul (patrón našej farnosti) 
Október: 
04.10. biblické stretnutie s pátrom Petrom v MŠ: Noe a zvieratká 
08.10. bábkové divadlo „Kam sa skryla papučka“ 
17.10 poníky v MŠ 
hry a súťaže pre deti z troch MŠ „Rozprávkou k zdravému životnému štýlu“  
November: 
06.11. prednáška pre rodičov „Efektívne rodičovstvo“ 
14.11 poníky v MŠ 
19.11. bábkové divalo „Lienka Kikilienka a jesenný panáčik“ 
December: 
02.12. sv.omša v MŠ – požehnanie adventných vencov 
06.12. Mikuláš 
09.12. sv. omša v kostole Vincenta de Paul pre Včielky 
13.12. vystúpenie mladších žiakov z tanečného a hudobného odboru ZUŠ sv.Cecílie 
12.12. poníky v MŠ 
12.12. besiedka Vážky 
16.12. bábkové divadlo „Betlehemská hviezda“ 
16.12. besiedka Lienky 
17.12. besiedka Motýliky, Mravčeky 
19.12. besieka Včielky 
20.12. vianočný koncert Ivetky Wildovej pre všetky deti 17.01. bábkové divadlo „Jeden rok 
s vílou“ 
 
Čo nás čaká v najbližšom období 

Január: 
12.01. ukončenie vianočného obdobia , vystúpenie detí v kostole sv. Don Bosca na 
Trnávke 
17.01. bábkové divadlo „Jeden rok s vílou“ 
23.01. poníky v MŠ 
Február: 
11.02. bábkové divadlo „Ja a moja sestra“ 
18.02. Fidlikanti – ľudové nástroje, koncert 
20.02. poníky v MŠ 
 
REDAKČNÁ RADA VINCENTÍNKA 

Eva Anatalíková 
Katarína Goliašová, OZ IRR 
Ingrid Pitoňáková, OZ IRR 
Bronislava Caránková, OZ IRR 
Ildikó Štúňová 
Karolína Noskovičová 
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Vincentínko 01, školský rok 2013/2014  
 

S posolstvom z neba chodím po zemi,  
zvestujem novinu a teším ľudí.  
Sľúbený prišiel Mesiáš, 
Spasiteľ sveta, Ježiš náš. 
Tomuto domu buď požehnanie, 
nech vám ho udelí Dieťa narodené. 
Sláva Bohu na nebi,  
pokoj ľuďom na zemi! 

 

Kým dohorí štvrtá svieca 
 

 Broňa Caránková 
 


	VINCENTINKO_DEC_2013-II-Prave
	VINCENTINKO_DEC_2013-II-Lave

