
Eva Antalíková, zástupkyňa riaditeľky SŠ pre MŠ 
Karolína Noskovičová, OZ IRR 
Ildiko Štúňová, 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 ☺☺☺☺ 

Zároveň Vás pozývame k tvorbe časopisu, k písaniu článkov, odpovedaniu na anketové otázky, spravovaniu, grafickej 

úprave, k samotnej tlači.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ČO SME UŽ PREŽILI V PÔSTNOM OBDOBÍ: 

ČO NÁS ČAKÁ PO VEĽKEJ NOCI: 

REDAKČNÁ RADA VINCENTÍNKA: 

Február 
18.02.  začal zápis detí do MŠ, obdržali sme 101 prihlášok 
19.02.  požehnanie priestorov v MŠ 
21.02.  poníky v MŠ 
27.02.  bábkové divadlo „Nebolo a potom bolo“  
                 na tému Stvorenie sveta 

Marec 
01.03.  prišiel páter Peter Šaradín, deti mali v priestoroch jedálne MŠ spoločnú 
krížovú cestu 
13.03.  poníky v MŠ  
14.03.  trieda Lienok bola na exkurzii v kostole sv. Vincenta de Paul 
14.03.  páter Peter Šaradín spovedal v priestoroch škôlky, mamičkám sme pomohli 
s opatrovaním malých detí počas prípravy a spovede 
22.03.  bábkové divadlo „Lienka Kikilienka a veľkonočné vajíčko“ 
26.03.  Environmentálna výchova o včelách „Medoví kamaráti“ – ako včely vyrábajú 
med a prečo je pre nás ľudí zdravý 
27.03.  súťaž „Mám básničku na jazýčku“ – školské kolo v prednese poézie 

Apríl 
10.04.  poníky v MŠ 
18.04.  Environmentálna výchova o lese ajeho 
obyvateľoch 
25.04.  bábkové divadlo „O poskladanej dúhe“ na tému 
Noemovej arche a potope 
30.04.  Environmentálna výchova o špinavom lese 
 

Plánujeme aj: 
 návštevu knižnice (každá trieda individuálne) 
 besiedku v ZUŠ sv. Cecílie, kde nám 

predstavia hudobné nástroje 
 pesničkovú parádu, súťaž v spievaní detských 

piesní 
 návštevu školskej družiny v ŽS 

VEĽKONOČNÉ SVIATKY 
Zamyslenie sr. Sabinky, p.uč.z tr.Lienok: 

 
       Ako dobre vieme, nachádzame sa 
v období, ktoré sa nazýva PÔSTNE. Je to 
vlastne obdobie, v ktorom sa pripravujeme 
na najväčšie sviatky v roku – Veľkonočné 
sviatky.  
       Ak sa povie: „Veľkonočné sviatky“, alebo 
„Veľká noc“, hneď si predstavíme prvé jarné 
kvety, oblievačku, šibačku, veľkonočné 
vajíčka, vyliahnuté kuriatka, malé barančeky, 
veľa jedla, šunky, šaláty,.. 
       Možno my kresťania si pripomenieme 
veľkonočnú sviatostnú spoveď, nekonečne 
dlhé obrady v kostole,... Myslím si, že je to 
hlavne preto, že nevieme čo je obsahom 
toho, čo sa na veľkonočných obradoch deje.  

       Preto, na niektoré otázky detí nevieme odpovedať, 
nevieme dostatočne uspokojiť zvedavé otázky. A hlavne 
nevieme, či je to pre deti vhodné a ako im priblížiť 
primeraným spôsobom udalosti Veľkej noci. 
       Ako na to? Vždy musíme mať na pamäti, že deti 
dokážu pochopiť to, čo je im blízke a čo si zažijú. Nad ich 
otázkami sa často zamýšľam aj ja, pretože niektoré 
 

Zo života škôlky 
 

 Deti v škôlke prežívali pôstne 
obdobie spolu s pani učiteľkami, 
plnili si predsavzatia, pripravovali sa 
na Veľkú noc. Zážitky detí z triedy 
Včielok a Lienok vám priblížime na 
stránkach 3 a 4. 

 Niektoré okamihy so života našich 
detí v škôlke vám priblížime 
prostredníctvom výrokov a výtvorov 
našich detí, na stranách 4 a 5. 
 
 

Veľkonočné sviatky 
 

 Vstupujeme do obdobia Veľkej 
noci. Na stranách 9 a 10 vám 
priblížime, predstavíme jednotlivé 
dni Veľkého týždňa, na strane 10 a 
11 vám dáme typy, ako tieto dni 
môžeme prežívať s našimi deťmi. 

 Deti z triedy Motýlikov nám 
prezradili, prečo sa tešia na Veľkú 
noc – dozviete sa na strane 11. 
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 Čo v tomto čísle časopisu nájdete? 

odpovede sú pre mňa samozrejmosťou a nikdy som sa 
nezamyslela nad postrehni, ktoré vyjadrujú samotné 
deti. Často neviem odpovedať na ich otázky 
a zamýšľam sa, ako im to vysvetliť. Pokúsim sa vám 
týmto príspevkom ponúknuť niekoľko postrehov 
a námetov. 

Pokračovanie na str. 10 

OZ IRR 
 

 V tomto čísle časopisu vám opäť 
priblížime činnosť OZ IRR 
zastupujúce nás všetkých rodičov 
detí škôlky. V krátkosti vám 
priblížime čo sme uskutočnili v roku 
2012 a aké máme plány na rok 
2013, str. 6. 

 Na ďalšej strane 7 sa dozviete, 
čo motivuje rodičov k aktívnej 
spolupráci so škôlkou v OZ IRR, 
prečo je pomoc škôlke potrebná. 
 



 

Prevádzka škôlky počas Veľkonočných prázdnin: 
Štvrtok 28.03. bude prevádzka MŠ prerušená z dôvodu 
nízkeho počtu prihlásených detí. 
Utorok 2.04. je prevádzka detí obnovená – pre 
prihlásené deti. 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 

OZNAMY: 

Karneval 
„Nikto ani len netušil, že 12. februára mal prísť do našej slávnostne 

vyzdobenej jedálne na návštevu kamarát snehuliak. Zatelefonovali 

sme na severný pól špeciálnym telefónom a oni nám poslali toho 

najkrajšieho. Nebol nemý. Hovoril a dokonca aj spieval a „roztočil“ 

u nás zimný karneval. Zimný preto, lebo masky sme mali väčšinou 

na zimnú tému. A tak sme tu stretli zimného rytiera, polárneho 

medveďa, snehové vločky rôznej kryštalizácie a veľkosti, tučniaka, 

snehové princezné a kráľovné, polárne zajace, ba aj meluzínu. 

Všetko to súťažilo a tancovalo. Až nakoniec v zákulisí vysvitlo, že 

snehuliak, ktorý nám všetku túto zábavu pripravil, bola mamička 

nášho Ondríka a Zuzky – Peťa Jakubcová. Ale pssst! Ani muk ☺“ 

     p. uč. Andrejka (tr. Mravčekov) 
 

Dopravné ihrisko 
Minulý rok na jeseň nám pribudlo na školskom dvore dopravné ihrisko (informovali sme vás v prvom čísle nášho 
časopisu). Aby ho deti mohli naplno využívať, potrebujeme spraviť údržbu bicyklíkov a odrážadiel.  
Preto prosíme ochotných oteckov, ktorí by vedeli pomôcť v tejto oblasti, aby kontaktovali pani Antalíkovú na 
skolka@vdp.sk alebo osobne v kancelárii pri triede Motýlikov. 
 

Brigády 
S prichádzajúcou jarou by sme opäť chceli s deťmi tráviť čas v našej školskej záhrade. Aby naše deti mohli tráviť čas 
v príjemnom a čistom prostredí, je nevyhnutné záhradu aj pieskovisko po zime vyčistiť. Rovnako je potrebné zatrávniť 
kopec a dokončiť átrium. Brigáda je plánovaná v druhej polovici apríla, prosíme o vašu hojnú účasť.  

Prevádzka škôlky počas letných prázdnin: 
01.-26.07.  prevádzka MŠ počas letných prázdnin bude 
prvé štyri júlové týždne  
29.07.- 30.08.  prerušená prevádzka MŠ 
02.09.  začína školský rok 2013/2014 

...a naše deti, rovnako ako aj my rodičia, hovoríme 
jedno veľké ĎAKUJEME snehuliakovi a aj pani 
učiteľkám, že sa s deťmi zabávali, tancovali 
a súťažili. Ďakujeme, za úžasný deň pripravený pre 
naše deti. Aj v poobedných hodinách, keď už bolo 
dávno po karnevaly, boli deti v dobrej nálade, 
roztancované a plné zážitku. Bolo milé pozorovať 
ich ako šťastné behajú po škôlke v svojich 
maskách. 
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 Porozprávať sa s deťmi o tom, že štvrtkovým večerom sa začína 
Veľká noc, kedy náš Pán za nás trpel, zomrel, bol pochovaný a vstal z 
mŕtvych.  
 

Veľký piatok 
 Môžeme si s deťmi spraviť krížovú cestu (v minulom čísle sme vám 

ponúkli verziu detskej krížovej cesty) či už doma, v kostole alebo 
v prírode (pútnické miesto Marianka nám ponúka jedinečnú 
príležitosť). Pred tým si môže každé dieťa vyhotoviť svoj kríž, ktorý 
bude niesť počas modlitby krížovej cesty, či už doma z papiera alebo 
vonku z paličiek. 
 

Biela sobota 
 V tento deň mnohí už pripravujú slávnostný stôl, tradičné 

Veľkonočné jedlá. Môžeme skúsiť do týchto príprav zapojiť aj naše 
deti. 

 Počas celého dňa bývajú otvorené kostoly s vystaveným prázdnym 
hrobom. Môžeme si spraviť s deťmi prechádzku, cestou sa 
porozprávať o tom, čo sa v tento deň stalo, aký má význam s spoločne 
sa pokloniť a pomodliť pred hrobom Pána Ježiša. 

SPÝTALI SME SA DETÍ V TRIEDE MOTÝLIKOV, PREČO SA TEŠIA NA VEĽKÚ NOC : 

 Slávnostná bohoslužba býva v neskorých večerných hodinách – dlho 
trvá a pre deti je to neskoro. Môžeme však prísť s deťmi aspoň na 
začiatok, pozrieť si ako sa vonku robí oheň a vypočuť si slávnostné 
„Kristus svetlo sveta“, zapáliť si s deťmi sviečky ako symbol víťazstva nad 
tmou, Ježiš zvíťazil nad hriechom a smrťou. 
 

Veľkonočná nedeľa 
 Je to čas, ktorý môžeme využiť pre rodinu, pripraviť si veľkú slávnosť, 

spolu sa tešiť a hovoriť si o radosti, víťazstve, ... 

Kvetná nedeľa 
 V tento deň sa v kostoloch zakrýva kríž, aj my si 

môžeme doma zakryť kríže. 
 Máme ešte šancu dať si pôstne predsavzatia a o to 

intenzívnejšie prežiť Veľký týždeň.  
 Ratolesti na Kvetnú nedeľu. V sobotu ich môžeme 

spoločne hľadať v prírode, aby sme ich v nedeľu mohli 
priniesť do kostola. Zároveň to môže byť aj čas, priestor 
na rozhovor o tom, čo s nimi súvisí na Kvetnú nedeľu. 
 

Zelený štvrtok  
 Po návrate z liturgie si môžeme spraviť s deťmi 

symbolickú večeru: pohár hroznového muštu, nekvasený 
chlieb, modlitba jeden za druhého, umývanie nôh. 

Alicka: „...že budeme doma maľovať vajíčka a niektoré si 

môžeme aj nechať a od babky dostaneme plyšáka.“ 
Tobi: „...že nám budú dávať dievčatá vajíčka.“ 
Jakubko K.: „...lebo budeme šibať dievčatá a striekať ich 

vodou.“ 

Viki L.: „Na všetko“ 
Paťko: „Na vajíčka a na všetko.“ 
Dominika: „Mamina mi dovolí mať vnútri šaty alebo sukňu.“ 

Zuzka N.: „ ...lebo budeme maľovať veľkonočné vajíčka.“ 

Miško: „Môžeme šibať baby a budeme od nich dostávať 

vajíčka.“ 

Jakubko H.: „Poriadne vyšibeme dievčatá a dostaneme 

Kinder vajíčka.“ 

Kristínka: „...že ma brat vyšibe, ale ako mu za to 

zaplatím keď nemám peniažky?“ 
Janko: „...že si vypolievame peniažky a Kinder vajíčko, 

v ktorom bude robotík.“ 

Monika: „...že sa budem pekne obliekať.“ 
Natalka: „...že budeme maľovať vajíčka a chlapci nás 

poriadne vyšibú.“ 
Luky: „...že maminu a moju sestru poriadne vyšibem.“  

11 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Ako svojim vlastným deťom odovzdať prežívanie 
tajomstva Veľkej noci, jeho hĺbku a dôležitosť v živote 
kresťana?  
       Toto je pre mnohých rodičov základná otázka 
v súvislosti s prežívaním všetkých cirkevných sviatkov, 
vrátane Veľkej noci. 
       Ako objasniť Veľkú noc našim malým deťom je pre 
mnohých rodičov ťažká úloha. Pokúsime sa vám ju 
trochu uľahčiť skúsenosťami iných rodičov, príkladom 
z náboženskej výchovy určenej pre predškolákov a tiež 
povzbudením našich pani učiteliek, katechétiek. 
 
       V metodike pre predškolákov nájdeme i tieto slová: 
"Kríž nemusí byť iba z papiera či dreva. Kríž je to, čo je 
pre nás ťažké a čo nás bolí v srdiečku. Ježiš nás má veľmi  

rád a sám ho niesol, aby nám dal silu. To čo bolí, je naozaj 
kríž. A Pán Ježiš vedel, že nás to bude bolieť. Preto nám 
chcel povedať, že s krížom nikdy nie sme sami. On nás ma 
veľmi rád a chce nám pomáhať, aby sme prišli do neba." 
Náboženská výchova pre MŠ sa zameriava skôr na Ježišovu 
lásku k nám ako na utrpenie ako také. Utrpenie je cestou, 
prostriedkom, ktoré Boh využíva a nechal touto cestou 
prejsť aj vlastného Syna. Preto aj deti treba skôr 
upriamovať na zmysel utrpenia, na Ježišovu lásku.  
 
       Nech sú pre nás povzbudením aj slová pani učiteľky 
a katechétky Mišky (tr. Včielok): 
„Deti majú čisté srdcia a preto si myslím, že vnímajú všetko 
3-násobne. Keď sa radujú, tak sa radujú (na náš vkus 
dospelých, niekedy až príliš), keď smútia, tak smútia. Toto 
je však ich bohatstvo, ku ktorému treba jemne pristupovať. 
Jednak aby sme ich neobrali zbytočne o ich ideály a 
nevinnosť a na druhej strane, aby sme sa nebáli ísť do rizika 
vysvetľovania nekonečných otázok "prečo". Preto aj pravdy 
viery im dávajme primerane, ale pritom ich naučiť ísť "za", 
ísť na hĺbku. Oni sú veľmi chápavé, keď sa im veci vysvetlia, 
prečo to bolo tak ako bolo, tak sú to schopní pochopiť. V 
samej podstate sa v každej rozprávke stretávajú s bojom 
dobra proti zlu, a Ježišovo víťazstvo - vzkriesenie, je ako 
Jeho víťazstvo nad zlom a smrťou, dobro je silnejšie ako 
smrť, láska je silnejšia ako nenávisť a toto deti niekedy 

AKO MÔŽEME VEĽKONOČNÉ SVIATKY PREŽIŤ S NAŠIMI DEŤMI 

Prečo je v hrobe mŕtvy Ježiš? Pretože zlým ľuďom sa 
nepáčilo, že robil ľuďom dobre, že ľudí uzdravoval 
a mal ich veľmi rád. 
Má Ježiš rád aj zlých ľudí? Áno, má ich rovnako rád 
ako dobrých, ale jeho srdce je z toho, že robia zle 
veľmi smutné. Ježiš chce, aby sa polepšili a mali radi 
všetkých ľudí a najviac chce, aby mali radi oni Jeho. 
Biela sobota 
Svätá omša začína po západe slnka. Na úvod je 
požehnanie ohňa, zapálenie Veľkonočnej sviece – 
Paškálu, liturgia slova, liturgia krstu – obnova 
krstných sľubov, slávnostné „Glória! “ – rozozvučanie 
zvonov, spev slávnostného „ALELUJA!“, obrad 
VZKRIESENIA (kedy kňaz spolu s asistenciou 
vychádzajú von z kostola a na všetky svetové strany 
požehnáva „Sviatostným Kristom“ ľudí a ich príbytky 
– znak víťazstva Krista nad smrťou. 
Kristus po svojej smrti zostúpil do podsvetia, kde sa 
stretol so všetkými predstaviteľmi Starého Zákona: 
Adam, Eva, Mojžiš, Abrahám, Jakub,... ktorí boli 
v podsvetí uväznení. Nebo bolo pre hriech prvých ľudí 
zatvorené. Tým, že Kristus vstal z mŕtvych, otvoril 

všetkých ľuďom bránu do neba. Nielen ľuďom Starého 
Zákona, ale aj ľuďom Nového Zákona, teda nám, ktorí v Krista 
veríme. Starozákonní ľudia sa totiž snažili zbaviť svojich 
hriechov tak, že ich symbolicky vkladali na zvieratá. Krv 
zvierat mala zabezpečiť obmytie ich sŕdc, ale až posledná 
krvavá obeta, ktorá nám zaistila odpustenie všetkých 
hriechov, aj tých ešte nespáchaných, bola vyliata krvou Krista 
na kríži. Odvtedy sa uskutočňuje len nekrvavá obeta pri 
svätej omši, kde sa víno a chlieb premieňa na krv a telo 
Krista.  
Veľkonočná nedeľa 
Začína v sobotu obradom „Vzkriesenia“. Je to oslava radosti 
zo Zmŕtvychvstania Krista. Smútok, ktorí prežívali učeníci zo 
straty svojho Učiteľa vystrieda veľkonočné ráno, kedy Ježiš 
nechal hrob prázdny. 
 
Prajem vám požehnané prežívanie veľkonočných sviatkov, 
plné duchovnej sily a veľkonočnej radosti. Sme svedkami 
toho, že Kristus naozaj vstal z mŕtvych. Posiela nás, aby sme 
túto radosť oznámili všetkým. Najskôr tým najbližším 
a potom aj všetkým ostatným. „Nech všetci ľudia vedia: 
„Ježiš žije!“ 
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ZO ŽIVOTA ŠKÔLKY 

PÔST V TRIEDE VČIELOK 

                          
 
 

 
 

 

Deti v našej škôlke prežili pôstne obdobie naplno. V každej triede mali rozmanité 
pôstne aktivity, predsavzatia, úlohy, ktoré mali plniť. Niektoré deti kráčali po 
ceste z kamienkov, iné si napĺňali srdiečka dobrými či zlými skutkami. Absolvovali 
spoločne krížovú cestu, ktorej predchádzala výroba krížov, veľa sa rozprávali 
a dozvedeli o tajomstvách Veľkej noci. Okrem toho si rozprávali o prichádzajúcej 
jari, maľovali veľkonočné vajíčka, učili sa rôzne básničky, pesničky, prišlo k ním 
bábkové divadlo s obľúbenou Kikilienkou.  
Deti cestovali okolo sveta, hovorili si o dopravných prostriedkoch, 
o nebezpečenstve, ktoré je okolo nás. Vstúpili aj do sveta rozprávok a absolvovali 
triedne kolá v súťaži „Mám básničku na jazýčku“ – všetkým držíme palce 
a želáme pekný zážitok.  
Pani učiteľkám ďakujeme za všetko, čo aj v tomto období odovzdali našim deťom 
☺ 

Pani učiteľka Miška nám prezradila, ako pôst prežívali v triede Včielok: 

       Na popolcovú stredu ráno si deti našli v triede na stene 
krížovú cestu s pripravenými pôstnymi cestičkami. Po desiate 
sme v kruhu začali vymýšľať predsavzatia pre každé dieťa. 
Nechala som najskôr deti, aby si samé navrhli predsavzatia. 
Niektoré boli trefné a preto som ich napísala, iné boli 
všeobecné, tak sme ich trochu skonkretizovali... Ale už doma 
som rozmýšľala, čo asi tak vymyslíme pre tri "dokonalé 
škôlkárky"... no, akosi sa to v kruhu vyriešilo samé. Keď sme 
tak nad nimi rozmýšľali, navrhla som jednej z nich, Sofii, či by 
sa nechytila s jedným nemenovaným chlapcom Matúškom 
(snáď mi to menovanie odpustí, alebo tatinko s maminkou 
inteligentne preskočia meno), ktorému sa doteraz vyhýbala. 
Ten súhlas nebol nadšený, ale bol, tak som to rýchlo zapísala, 
aby si to nerozmyslela ;). Keď sme prišli v kruhu na ďalšiu 
"dokonalú slečnu Zuzku", ktorej som sa spýtala, že aké 
predsavzatie by chcela ona, tak mi zahlásila: "No, ja mám taký 
istý problém ako Sofia", to neskôr zopakovala i Hanka. Tak 
som bola spokojná, že Matúš bude zrazu na roztrhanie. No 
prišiel rad na Matúška, ktorý si dal najskôr niečo tak trochu 
nereálne a mňa vtedy Duško Svätý osvietil, že by som to 
mohla na oplátku tým dievčatám trochu uľahčiť a Matúškovi 
som navrhla predsavzatie, že by teda prestal robiť dievčatám 
zle.  

Zo začiatku to teda aj šlo a Matúško bol na roztrhanie 
a dievčatám dal pokoj - LENŽE - potom mu zrejme 
došlo, že v predsavzatí má, nerobiť zle dievčatám, 
tááákže to v jeho rozume zablikalo: hor sa na 
chlapcov....a tak  na jeho pôstnu cestičku do 
predsavzatia prišiel dodatok "nebudem robiť zle ani 
chlapcom" ☺. 
       Ale inak sa postíme, ako sa patrí, niektorí od 
šošovice, iní od fazule, ďalší od mäska a všeličo sa 
nájde na tom tanieri, čo radi obetujeme ☺. Aj pani 
učiteľka zje hríby v polievke, síce so zatvorenými 
očami (ako sa už niektorí rodičia dozvedeli) ale predsa 
(hoci to viem asi iba ja, či je to výchovné, alebo 
naozajstný sebazápor ☺). 
       Ale nie, bez srandy, Janko, Andrejko, sa dokážu 
rýchlejšie obliecť, Barborka nám prestala ráno plakať, 
Vincko pred spaním sa snaží nevyrušovať mravčeky 
pred spaním, Terezka so Šimonkom nerečnia pri 
jedení (asi preto, že Šimon už týždeň chýba ☺ ) 
Jakubko a Marko sa snaží rýchlejšie papať, Vikinka 
poslúchať p. učiteľky, Chris upratať hračky, Marek 
urobí rýchlejšie pracovné listy, Miška dotiahne pekne 
pracovné listy až do konca a neodúva líčka pri 
probléme, Andrejka nemá všade svoj všetečný noštek 
(ako je chorá, tak jej to ide na 100%), nová Amálka sa 
snaží zapojiť do hry s ostatnými deťmi no a 3deti sa 
postia dlhodobo doma s chorobami.... 
        „Vďaka Ti Bože za pôstne snaženia našich detí... 
a my dospelí? Nemali by sme si vyfarbovať denne 
aspoň fiktívnu cestu k Bohu? Asi by sme našli na každý 
týždeň v roku nejaké to predsavzatie v čom by sme sa 
mohli snažiť...naše deti sú nám v tom dostatočným 
príkladom ☺ 

A tak som sa 
tešila, že je ruka 
v rukáve a mám 
minimálne o dva 
problémy menej. 
Z Matúška sa 
stane gentleman 
prvej triedy 
a dievčatá s ním 
rady pôjdu.  
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EXKURZIA V KOSTOLE SV. VINCENTA DE PAUL       
  

       Začiatkom pôstu sa trieda Lienok vybrala na prvú 
exkurziu. Namierili si to do kostola sv. Vincenta de Paul. Pred 
kostolom zhodnotili, či kostol má všetko čo potrebuje: vežu, 
zvony (keď sme prišli tak sa nám aj predstavili a pozdravili nás 
svojím zvonením), veľké dvere a okná.  
       Otec Peter Šaradin nám kostol otvoril a my sme s veľkým 
očakávaním nakukli do tajomstva tohto „Božieho domu“. Pri 
dverách sme si omočili prsty v svätenej vode a ako „veľkí 
škôlkári“ sme sa prežehnali. Posadali sme si do lavíc 
a počúvali sme sr. Sabínku, ako nám ukazuje a hovorí čo 
všetko v kostole vidíme. Boli tam lavice, aby sa tam zmestilo 
veľa ľudí, veľká kresba na celú stenu, kde bol namaľovaný Pán 
Ježiš, kríž, mikrofóny, svetlá, zlatá skrinka -  „Bohostánok“, 
kde má ukryté srdiečko Pán Ježiš, ktorý sa tešil, že sme ho 
prišli navštíviť. Po celom kostole boli na stene drevené 
doštičky na ktorých bol namaľovaný Pán Ježiš ako kráča po 
ceste s krížom (krížová cesta). Na ceste stretol svoju mamičku 
Máriu, kamarátku Veroniku, ktorá mu utrela špinavú tvár, 
kamaráta Šimona, ktorý mu pomohol niesť veľmi ťažký kríž,  

O tom, ako bola naša najmenšia trieda Lienok na exkurzii 
v kostole nám porozprávala sr. Sabínka: 

stretol aj plačúce ženy, ktorým povedal aby 
„neplakali nad ním ale nad sebou a svojimi deťmi“.  
       Aby mal Pán Ježiš z našej návštevy radosť, tak 
sme mu zaspievali pesničky ako sa vieme prežehnať 
a o Božom dome. Otec Peter si pre nás pripravil aj 
malé prekvapenie a zaviedol nás do „sakristie“, kde 
sa kňazi pripravujú na svätú omšu. Ukázal nám, čo si 
obliekajú a čo všetko na svätú omšu potrebujú. My 
sme otcovi Petrovi poďakovali a znova sme sa vrátili 
do našej milovanej materskej školy. 
 

VÝROKY  A  VÝTVORY našich detí 

Na školskom dvore: Pani uč. Miška prechádza okolo p. uč. Aničky, ktorá 
rozdávala vreckovky mravčekom, ktorým zeleno-biela nosná "tekutina" 
vtekala takmer do úst. Zrazu sa ozval hlások: "P. učiteľka, aj ja mám 
soplík". Pani učiteľka zaostrila zrak tým smerom a odpovedala: "Nevidím 
ho, počkaj, ja teraz riešim akútne stavy." (prepáč Anička, toto sa nedalo 
nenapísať :) 
 

Pani učiteľka chce pri obede motivovať deti, aby jedli aj kukuricu: 
„Všetko treba zjesť! Potom si zaspievame pesničku: Kukurička, hrášok, 
fazuľka“. (neviem odkiaľ taká verzia, my spoznáme Šošovička, hrášok ☺ ) 
 

Deti s pani učiteľkou spievajú v jedálni pieseň pred jedlom. Zozadu sa 
priblíži teta Tonka a pošteklí pani učiteľku. Pani učiteľka: „Teta Tonka, 
teraz nemôžem tancovať.“ Teta Tonka: „Ja viem, veď je Advent.“ ☺ (no 
my máme pôst) 
 

Na obed sme mali na stole prichystaný čaj a listový šalát v mištičkách. 
Pani učiteľka poslala Dominika, aby sa šiel pozrieť do jedálne, či máme 
v tanieroch polievku. Dominik sa vrátil a vraví: „Polievočku ešte nemáme 
v tanieroch, ale už máme prichystaný čaj a kivi.“ 

(tr. Lienok) 
 

Pani učiteľka si v jedálni sadne ku deťom. Prinesie si aj pohár s čajom. 
Natan po vlastnej skúsenosti ukazuje prstom na jej pohár a prísne vraví 
kamarátovi oproti: „Nevypi Sabinkovi čaj!“ 

(tr. Lienok) 
 

Miško pobehuje po triede a hovorí deťom: „Ja ťa ignorujem, ja ťa 
ignorujem!“ Pani učiteľka si ho zavolá. Miško prichádza so zvesenými 
ramenami a sklopeným zrakom (tzv.psím).  
Pani učiteľka: „Miško, vieš čo hovoríš deťom? Čo to znamená?“  
Miško: „Neviem, ale moja sestra mi tak hovorí, keď za ňou prídem do         
              izby“.            (Miško G., tr. Motýlikov) 
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Liturgická farba 
Fialová – určite viete, že zmiešaním základných fariem 
červenej a modrej, vznikne fialová. V ikonografii sa tieto 
dve farby používajú na vyjadrenie Božskosti - modrá 
a ľudskosti - červená. 
Ružová – sa používa iba dvakrát v roku : hovoríme 
o nedeli radosti – 3. adventná nedeľa (Ján Krstiteľ 
oznamuje príchod Mesiáša) a 4.pôstna nedeľa 
„Evanjelium o márnotratnom synovi alebo 
o milosrdnom otcovi!“ 
 
Popolcová streda 
       Všetci vieme, že „Popolcovou stredou“ sa začína 
štyridsaťdenný pôst. Všetci, ktorí sa zúčastnia na sv. 
omši, dostanú znak popola na čelo so slovami: „Prach si 
a na prach sa obrátiš!“ – pripomienka, že sme stvorení 
zo zeme a máme sa obrátiť, aby nebolo neskoro. 
Pripomienka, aby sme už teraz mysleli na posledný súd. 
„Kajajte sa a verte evanjeliu!“ 
       V minulosti sa ľudia na znak toho, že chcú už teraz 
trpieť trest za svoje previnenia, obliekali do vrecoviny 
a sypali si na hlavu popol. 
Každý, kto prijíma znak kríža, verejne sa priznáva 
k tomu, že je hriešnik (nie vždy robí dobre) a potrebuje 
odpustenie (vie Bohu povedať: Prepáč!). Týmto znakom 
sa zaväzuje (sľubuje), že sa chce polepšiť. 
5. pôstna nedeľa 
       Na túto nedeľu, je u nás zvykom zahaľovať telo 
ukrižovaného Krista na kríži. Dôvodom je to, že nemáme 
„mŕtveho Krista na očiach“. Je to týždeň pred „Kvetnou 
nedeľou“, kde si na začiatku svätej omše pripomíname 
slávnostný vstup Ježiša do Jeruzalema. Požehnávajú sa 
palmové ratolesti (u nás sú to bahniatka) – posvätené 
ratolesti si ľudia odnášajú domov a často si ich zakladajú 
za kríže ako pripomenutie slávnostného vstupu. (Tieto 
požehnané ratolesti sa po vysušení spália a popol sa 
používa na ďalší rok na popolcovú stredu.) Obyvatelia 
Jeruzalema Ježiša vítali ako veľkého kráľa (palma je 
znakom víťazstva) slovami: „Hosana synovi Dávidovmu, 
kráľovi Izraela! Požehnaný, ktorý prichádza v mene 
Pánovom!“ Tí istí ľudia o niekoľko dní budú kričať na 
námestí: „Preč s ním! Ukrižuj ho!“  
       Počas Kvetnej nedele sa po prvýkrát čítajú alebo sa 
spievajú PAŠIE (je to zdramatizované evanjelium 
o Kristovom odsúdení a umučení). Počas svätej omše na        
Kvetnú nedeľu má kňaz oblečené červené rúcho – znak 
umučenia. Touto nedeľou začína Veľký – Svätý týždeň. 
Zelený štvrtok 
       Zeleným sa volá pre niekoľko dôvodov: a) na 
dopoludňajších sv. omšiach sa stretávajú kňazi so 
svojimi biskupmi, počas ktorých sa svätia oleje (na 

pomazanie chorých, sviatosť birmovania a pri kňazskej 
vysviacke), ktoré sa vyrábajú zo zelených olív, počas 
židovskej „Paschy“, mali Židia konzumovať 
veľkonočného baránka s horkými zelinami, c) iné 
pramene hovoria, že je to odvodené od germánskeho 
slova „greine“ – nariekať. 
       V tento deň pri stretnutiach kňazov so svojimi 
biskupmi, si všetci vysvätení kňazi, pripomínajú 
ustanovenie kňazstva. 
       Počas večernej svätej omše sa udejú zmeny, ktoré 
nám pripomínajú udalosti veľkého týždňa: počas 
slávnostného spevu „GLÓRIA“, utíchnu zvony až do 
soboty,  poslednú večeru (umývanie nôh, ktoré sa koná 
len v niektorých kostoloch), zhasne „večné svetlo“, 
bohostánok ostáva otvorený a prázdny, „srdce Pána 
Ježiša odchádza do Getsemanskej záhrady“ (Sviatosť 
Oltárna je odložená na iné miesto, ozdobné plachty 
z oltára sa odkladajú, oltár ostáva obnažený, svätá 
omša je bez záverečného požehnania (výzva, aby sa 
ľudia zamysleli nad udalosťami a ostávali s trpiacim 
Kristom v Getsemanskej záhrade). 

 
 
Veľký piatok 
       V tento deň je prísny pôst – len raz za deň sa dosýta 
najesť a zdržiavať sa mäsitých pokrmov. Neplatí to pre 
deti do pätnásť rokov a pre ľudí starých a chorých. Je to 
jediný deň, kde sa na celom svete neslúži svätá omša 
(obrady obsahujú len liturgiu slova, kde znova 
zaznievajú „Pašie“ a podáva sa sv. prijímanie. Cez svätú 
omšu nezaznejú slová „premenenia“. Počas obradov je 
„odhalenie tela Krista“ . Kňaz trojitým zvolaním: „Hľa 
drevo kríža, na ktorom zomrel Spasiteľ sveta!“ Ľud 
svojou účasťou odpovedá: „Poďte, pokloňme sa!“ 
Potom je priestor na poklonu krížu a poklonu hrobu, 
kde je vyložená Sviatosť Oltárna. Poklona je až do 
obradov nasledujúceho dňa.  
       Tu je možnosť, aby sa rodiny ale i jednotlivci prišli 
pokloniť Kristovi a uvažovali o láske, ktorá toľko 
vytrpela a o pominuteľnosti svojho života.

VEĽKONOČNÉ SVIATKY 

pokračovanie z úvodnej strany: 
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„Dorotka, tá naša snežienka nám pod snehom asi 
zdochla.“ 

(Fiťko, tr. Motýlikov) 
 

V chlapčenskej hracej partii počuť tichý šepot: „Chalani, 
viete že pária aj ľudia nielen andulky?“ 

(Jakubko H., tr. Motýlikov) 
 

Pani učiteľka pozri, ja som našiel žalúdok!“ (Miško 
našiel v tráve žaluď) 

(Miško K., tr. Mravčekov) 
 

Záhadná teória o ucháňoch: 
Tobiáš kreslil obrázok. Boli na ňom dva objekty 
zaujímavej farby a tvaru.  
Pani učiteľka sa pýta: „Tobiáš, čo sú to?“ 
Tobiáš: „ucháni“ 
p.učiteľka: „Fíííha, ucháni? No to som ešte nepočula. To 
sú nejaké zvieratá?“ 
Tobiáš: „Niééé, ucháni!“ 
p.učiteľka: „No ale ja neviem kto sú ucháni, ani neviem 
kde žijú a čo jedia.“ 
To už nevydržala Sofia, ktorá chcela ukázať, že ona ich 
pozná a kýve hlavou a hovorí: „Áno, to sú ucháni, ja ich 
poznám“ 
p.učiteľka: „To bola nejaká rozprávka alebo film?“ 
Tobiáš sa doširoka usmial a vraví: „Ale pani učiteľka, 
ucháni, to máš ty uchánuť!“ (v preklade: „Ale pani 
učiteľka, uhádni, to máš ty uhádnuť!“ 

(Tobiáš, tr. Mravčekov) 
 

„Indián nie je človek, to je ľud!“ 
(Jakubko H., tr. Motýlikov) 

 

"Ako sa volá muž od husy?" 
"Husiak"  

(Matúško, tr. Včielok) 
 

Na exkurzii v kostole sa otec Peter pýta detí:  
o. Peter: Čo je to?  
Deti: Pohár.(kalich) 
o. Peter: A čo je toto? 
Deti: Tanier. (paténa) 
o. Peter: Deti a toto sú ampulky. Čo myslíte čo sa tam 
dáva? 
Deti: Voda. 
o. Peter: Áno, a do tej druhej? 
Linduška pohotovo: Džúsik. 

(tr. Lienok) 
 
„Pani učiteľka, ja idem dnes k archeologičke." (k 
alergologičke) 

(Barborka, tr. Včielok) 
 

"Boli sme s ockom na pánskej jazde s dvomi 
dievčatami." 

(Matúško, tr. Včielok) 
 
Barborkina hádanka: "Vieš kto je kuriatkov otec?" 

(Barborka, tr. Včielok) 
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       V priestoroch škôlky, alebo častokrát po večeroch vo vlastných 
domovoch, keď už naše ratolesti sladko spia, sa pravidelne stretáva 
pár rodičov detí a snaží sa tvoriť plány ako naďalej a stále lepšie a 
lepšie pomáhať našej škôlke vytvárať vhodné výchovné a 
vzdelávacie prostredie pre deti, ktoré ju navštevujú. 
       Občianske združenie Iniciatíva Rodičov Ružinova aj tento 
kalendárny rok má možnosť opäť získať finančné prostriedky z 2% 
daní zaplatených v roku 2012. Ako ste si už určite všimli informácie 
na výveskách v škôlke, máme stále veľké plány ako ich účelne 
využiť pre potreby MS. 
       V školskom roku 2012/2013 sa otvorila nová trieda a navýšil sa 
počet detí v MŠ z 80 na 105. 25 nových detičiek sa nám podarilo 
prijať medzi nás avšak 80 detí prišlo o telocvičňu a voľnočasovú 
miestnosť.               Samozrejme to malo vplyv aj na realizáciu 
akýchkoľvek väčších možných investičných zámerov na 
zefektívnenie doterajších priestorov.  
       No napriek tomu sa finančnými darmi, príspevkami a aj za 
pomoci 2% okrášlil, sfunkčnil a vyčistil sa dvor, čiastočne sa 
upravilo átrium, dokúpilo sa zariadenie tried, vytvorilo sa dopravné 
ihrisko, kúpili sa bicykle, odrážadlá,... Na dvore vznikol v roku 2012 
aj krásny multifunkčný altánok. Vďaka aktívnym mamičkám sa nám 
podarilo finančne pokryť až polovicu sumy za nový kotol, ktorý 
vykuruje prednú časť škôlky. Máme v škôlke časopis, ktorý nás 
informuje o dianí blízko našich detí. Toto sú snáď najviac viditeľné 
kroky a drobné úspechy nás všetkých rodičov, ktorým škôlka našich 
detí nie je ľahostajná. 
       V roku 2013 sme už stihli pripraviť podklady na 2 projekty na 
dotáciu, no cítime potrebu stabilizácie a zefektívenie ekonomiky 
škôlky, podrobné naplánovanie väčších investičných zámerov. 
Plánujeme naďalej dotovať kultúrne a športové aktivity pre deti 
nad rámec každodennej výučby (ako sú divadielka, poníky, Mikuláš, 
karneval, deň otcov, Rozprávkový deň,...). Taktiež aj prispieť  
výtvarným a hygienickým materiálom pre potreby detí. Máme však 
v pláne aj výmenu bielej techniky pre hygienické potreby MŠ, kúpu 
notebooku pre pani učiteľky, dovybaviť zrekonštruované átrium 
hracími prvkami pre najmenšie deti (preliezačky, pieskovisko, 
strieska atd.). 
       Najviac potrebná bude naša spoluúčasť pri rekonštrukcii 
spoločnej kuchyne SŠ VDP.  
OZ Vincentínum, ktoré pôsobí ako podpora Spojenej školy sv. 
Vincenta de Paul, reaguje na požiadavky modernizácie  
kuchynského zariadenia, ktoré denne pripravuje stravu pre celú SS 
aj MS (spolu okolo 900 detí). Viac informácií o tejto aktivite Vám 
prinesieme v ďalšom vydaní nášho časopisu. Prosíme Vás všetkých 
o modlitby za spoločné dielo Materskej školy aj počas tohto 
Veľkonočného obdobia, hlavne za naše pani učiteľky, ktorých 
dennodenné zasievanie semienok dobra do našich detí je 
neoceniteľné. 

Ildiko Štúňová, tr. Motýlikov 

                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                                                                                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
  

OZ IRR   čo sme uskutočnili v roku 2012 
     aké máme plány na rok 2013 

Hospodárenie IRR  
v roku 2012 

podrobnú finančnú správu za rok 2012 a plán na rok 
2013 Vám čoskoro zverejníme na web stránke, 
mailom a na výveske v MŠ 

Popis výdavku podiel v %

priestori 29,15%

školský dvor 15,05%

prevádzka 14,53%

didaktické pomôcky 12,79%

príspevok z 2 % pre OZ 

VLNA
10,13%

vybavenie tried 5,78%

výtvarný materiál 4,56%

čistiace a hygienické 

prostriedky
2,74%

telefón a internet 2,21%

Finančný dar pre MŠ 2,20%

školské ovocie 0,86%

Spolu 100,00%

Aktuálne výzvy na pomoc od rodičov: 
- revízia bicyklov a odrážadiel 
dopravného ihriska 
- montáž prikrývacej plachty na malom 
pieskovisku 
- zatrávnenie kopca 
 
Plánovaná jarná brigáda sa uskutoční v 

druhej polovici apríla. Je potrebné, aby 

niekto z rodičov pomohol aj pri 

organizovaní a zabezpečení brigády. 

Prosíme ochotných rodičov, aby nám 

napísali mail na skolka.irr@gmail.com. 
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SPÝTALI SME SA AKTÍVNYCH ČLENOV OZ IRR: 
"Prečo si sa rozhodol/la aktívne spolupracovať v OZ IRR?  
Prečo je podľa teba potrebné, aby sa rodičia zapájali do chodu škôlky?" 

škôlky, že toto bude spoločné dielo rodičov, ktorým 
záleží na tom, aby ich deti mali škôlku, v ktorej budeme 
my ako rodičia navzájom spolupracovať, zlepšovať ju a 
pomáhať Našej škôlke.“ 

Stanka Slivoňová, tr. Včielok 
 
„My sme sa s manželom dozvedeli o škôlke v čase, keď 
sa otvárala už prvá trieda škôlkarov. Veľmi sa nám 
páčila myšlienka cirkevnej škôlky a priali sme si, aby 
ju naše deti navštevovali. Rodičia, ktorí boli pri zrode 
škôlky boli nadšení pre toto dielo, a dávali to najavo 
veľmi presvedčilo. Nedalo sa nezapojiť. Brali sme to 
úplne automaticky. Prácu pre  OZ IRR berieme ako 
službu spoločenstvu. Spoznali sme tu veľmi veľa dobrých 
ľudí a našli si nových priateľov.“   

Zuzana a Michal Šaboví, tr. Motýlikov 
 
„Niekoľko ročná túžba po cirkevnej škôlke sa pred 
necelými troma rokmi začínala stávať skutočnosťou. 
Bolo to niečo, prečo sme boli nadchnutí. Vedeli sme, že 
je to správne, cítili sme, že to Pán Boh požehnáva. Každý 
pomáhal ako vedel, rovnako aj naša rodina. Bolo 
obdobie, keď sme škôlke venovali viac času, obdobie keď 
menej. Ale vždy sme sa snažili pomôcť ako sa dalo. 
Škôlka by bez rodičov nevznikla a nebola tam kde je. 
Vnímam to ako spoločné dielo rodičov, detí a učiteľov, 
ako súhru perfektnej práce, služby, ktorú robia pani 
učiteľky v ich pedagogickej činnosti s našimi deťmi, 
a času a energie, ktorú obetujú rodičia, aby pomohli 
pani Antalíkovej v ekonomických, technických, či 
projektových záležitostiach. Akurát ma mrzí, ako málo 
rodičov reaguje na výzvy, potreby a prosby, ktoré 
prichádzajú zo strany škôlky. Bola by škoda, keby sa 
vytratila súdržnosť charakteristická pre našu škôlku - 
koniec koncov však ide o naše deti!“ 

Karolína Noskovičová, tr. Motýlikov, tr. Lienok 

„Naša škôlka by vôbec nevznikla, keby nebolo aktívnych 
rodičov, ktorí obetovali svoj voľný čas pri jej zrode a jej 
ďalšom rozširovaní. Vnímam to tak, že vďaka spoločným 
brigádam rodičia – deti - učiteľky je pre mňa táto škôlka 
čosi špeciálne, taký malý zázrak. 
Myslím si, že je stále potrebné zapájať sa do činností škôlky 
a prispievať tak k budovaniu spoločenstva. Jedine tak si 
môžeme zachovať kvalitu škôlky a jej výnimočnosť.“ 

Martin Uvaček, tr. Včielok 
 

"Cítim sa nesmierne zaviazaná kolektívu rodičov, ktorí stáli 
pri začiatkoch budovania škôlky. Ich dar je pre mňa 
záväzkom a výzvou tiež darovať môj čas, moje schopnosti a 
prispieť k tomu aby aj deti v budúcich rokoch mali možnosť 
spoznať hodnoty života, ku ktorým ich vedú aj naše pani 
učiteľky.“ 

                 Ildiko Štúňová, tr. Motýlikov 
 

„1. Chceme aj my urobiť niečo pre naše deti. Berieme to aj 
ako dobrovoľnícku činnosť našej rodiny pre naše okolie, 
farnosť, spoločnosť.  
2. Škôlka vznikla pre naše deti a realizuje sa ňou množstvo 
dobra. Je to už veľké dielo a nemôže stáť na pár ľudoch. 
Tým, že sa človek zapojí do dobrovoľníckeho projektu 
pomáha to najmä jemu samému a pritom nezištnou 
pomocou dôjde k šíreniu dobra a rozvoju pozitívnych 
hodnôt v našej spoločnosti.“ 

Peter Turlík, tr. Mravčekov 
 

„Lebo bola potreba, vytvoril sa dobrý team a videl som 
priestor, kde by som mohol / vedel pomocť. A koniec 
koncov, čo by rodič neurobil pre svoje deti... ☺“ 

Martin Jakubec, tr. Motýlikov, tr. Mravčekov 
 

„Rozhodla som sa preto, lebo sa mi veľmi páči myšlienka, 
s ktorou rodičia túto škôlku zakladali, a keď ma oslovili, 
som  pokladala za veľmi dôležité v tom pokračovať. Zapájať 
by sa mali práve preto, lebo to bola myšlienka od založenia 

 

 „Toto je noc, v ktorej Kristus rozlámal okovy smrti a víťazne vstal 

z hrobu...  
...Tajomstvo tejto noci premáha zlobu, zmýva viny, hriešnikom vracia 

nevinnosť a radosť zarmúteným: odvracia nenávisť, zjednocuje srdcia 

a pokoruje pýchu mocných. 

Požehnaná noc, ktorá spája nebo so zemou a človeka s Bohom.“ 
 

Milí rodičia,  
želáme Vám, aby sviatky Veľkej noci boli pre Vás a Vaše rodiny skutočne 
požehnané, aby ste pocítili tajomstvo, do ktorého nás Pán v túto noc 
pozýva, ktoré nám skrze Ježiša Krista dáva! 

OZ IRR  



       V priestoroch škôlky, alebo častokrát po večeroch vo vlastných 
domovoch, keď už naše ratolesti sladko spia, sa pravidelne stretáva 
pár rodičov detí a snaží sa tvoriť plány ako naďalej a stále lepšie a 
lepšie pomáhať našej škôlke vytvárať vhodné výchovné a 
vzdelávacie prostredie pre deti, ktoré ju navštevujú. 
       Občianske združenie Iniciatíva Rodičov Ružinova aj tento 
kalendárny rok má možnosť opäť získať finančné prostriedky z 2% 
daní zaplatených v roku 2012. Ako ste si už určite všimli informácie 
na výveskách v škôlke, máme stále veľké plány ako ich účelne 
využiť pre potreby MS. 
       V školskom roku 2012/2013 sa otvorila nová trieda a navýšil sa 
počet detí v MŠ z 80 na 105. 25 nových detičiek sa nám podarilo 
prijať medzi nás avšak 80 detí prišlo o telocvičňu a voľnočasovú 
miestnosť.               Samozrejme to malo vplyv aj na realizáciu 
akýchkoľvek väčších možných investičných zámerov na 
zefektívnenie doterajších priestorov.  
       No napriek tomu sa finančnými darmi, príspevkami a aj za 
pomoci 2% okrášlil, sfunkčnil a vyčistil sa dvor, čiastočne sa 
upravilo átrium, dokúpilo sa zariadenie tried, vytvorilo sa dopravné 
ihrisko, kúpili sa bicykle, odrážadlá,... Na dvore vznikol v roku 2012 
aj krásny multifunkčný altánok. Vďaka aktívnym mamičkám sa nám 
podarilo finančne pokryť až polovicu sumy za nový kotol, ktorý 
vykuruje prednú časť škôlky. Máme v škôlke časopis, ktorý nás 
informuje o dianí blízko našich detí. Toto sú snáď najviac viditeľné 
kroky a drobné úspechy nás všetkých rodičov, ktorým škôlka našich 
detí nie je ľahostajná. 
       V roku 2013 sme už stihli pripraviť podklady na 2 projekty na 
dotáciu, no cítime potrebu stabilizácie a zefektívenie ekonomiky 
škôlky, podrobné naplánovanie väčších investičných zámerov. 
Plánujeme naďalej dotovať kultúrne a športové aktivity pre deti 
nad rámec každodennej výučby (ako sú divadielka, poníky, Mikuláš, 
karneval, deň otcov, Rozprávkový deň,...). Taktiež aj prispieť  
výtvarným a hygienickým materiálom pre potreby detí. Máme však 
v pláne aj výmenu bielej techniky pre hygienické potreby MŠ, kúpu 
notebooku pre pani učiteľky, dovybaviť zrekonštruované átrium 
hracími prvkami pre najmenšie deti (preliezačky, pieskovisko, 
strieska atd.). 
       Najviac potrebná bude naša spoluúčasť pri rekonštrukcii 
spoločnej kuchyne SŠ VDP.  
OZ Vincentínum, ktoré pôsobí ako podpora Spojenej školy sv. 
Vincenta de Paul, reaguje na požiadavky modernizácie  
kuchynského zariadenia, ktoré denne pripravuje stravu pre celú SS 
aj MS (spolu okolo 900 detí). Viac informácií o tejto aktivite Vám 
prinesieme v ďalšom vydaní nášho časopisu. Prosíme Vás všetkých 
o modlitby za spoločné dielo Materskej školy aj počas tohto 
Veľkonočného obdobia, hlavne za naše pani učiteľky, ktorých 
dennodenné zasievanie semienok dobra do našich detí je 
neoceniteľné. 

Ildiko Štúňová, tr. Motýlikov 

                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                                                                                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
  

OZ IRR   čo sme uskutočnili v roku 2012 
     aké máme plány na rok 2013 

Hospodárenie IRR  
v roku 2012 

podrobnú finančnú správu za rok 2012 a plán na rok 
2013 Vám čoskoro zverejníme na web stránke, 
mailom a na výveske v MŠ 

Popis výdavku podiel v %

priestori 29,15%

školský dvor 15,05%

prevádzka 14,53%

didaktické pomôcky 12,79%

príspevok z 2 % pre OZ 

VLNA
10,13%

vybavenie tried 5,78%

výtvarný materiál 4,56%

čistiace a hygienické 

prostriedky
2,74%

telefón a internet 2,21%

Finančný dar pre MŠ 2,20%

školské ovocie 0,86%

Spolu 100,00%

Aktuálne výzvy na pomoc od rodičov: 
- revízia bicyklov a odrážadiel 
dopravného ihriska 
- montáž prikrývacej plachty na malom 
pieskovisku 
- zatrávnenie kopca 
 
Plánovaná jarná brigáda sa uskutoční v 

druhej polovici apríla. Je potrebné, aby 

niekto z rodičov pomohol aj pri 

organizovaní a zabezpečení brigády. 

Prosíme ochotných rodičov, aby nám 

napísali mail na skolka.irr@gmail.com. 
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SPÝTALI SME SA AKTÍVNYCH ČLENOV OZ IRR: 
"Prečo si sa rozhodol/la aktívne spolupracovať v OZ IRR?  
Prečo je podľa teba potrebné, aby sa rodičia zapájali do chodu škôlky?" 

škôlky, že toto bude spoločné dielo rodičov, ktorým 
záleží na tom, aby ich deti mali škôlku, v ktorej budeme 
my ako rodičia navzájom spolupracovať, zlepšovať ju a 
pomáhať Našej škôlke.“ 

Stanka Slivoňová, tr. Včielok 
 
„My sme sa s manželom dozvedeli o škôlke v čase, keď 
sa otvárala už prvá trieda škôlkarov. Veľmi sa nám 
páčila myšlienka cirkevnej škôlky a priali sme si, aby 
ju naše deti navštevovali. Rodičia, ktorí boli pri zrode 
škôlky boli nadšení pre toto dielo, a dávali to najavo 
veľmi presvedčilo. Nedalo sa nezapojiť. Brali sme to 
úplne automaticky. Prácu pre  OZ IRR berieme ako 
službu spoločenstvu. Spoznali sme tu veľmi veľa dobrých 
ľudí a našli si nových priateľov.“   

Zuzana a Michal Šaboví, tr. Motýlikov 
 
„Niekoľko ročná túžba po cirkevnej škôlke sa pred 
necelými troma rokmi začínala stávať skutočnosťou. 
Bolo to niečo, prečo sme boli nadchnutí. Vedeli sme, že 
je to správne, cítili sme, že to Pán Boh požehnáva. Každý 
pomáhal ako vedel, rovnako aj naša rodina. Bolo 
obdobie, keď sme škôlke venovali viac času, obdobie keď 
menej. Ale vždy sme sa snažili pomôcť ako sa dalo. 
Škôlka by bez rodičov nevznikla a nebola tam kde je. 
Vnímam to ako spoločné dielo rodičov, detí a učiteľov, 
ako súhru perfektnej práce, služby, ktorú robia pani 
učiteľky v ich pedagogickej činnosti s našimi deťmi, 
a času a energie, ktorú obetujú rodičia, aby pomohli 
pani Antalíkovej v ekonomických, technických, či 
projektových záležitostiach. Akurát ma mrzí, ako málo 
rodičov reaguje na výzvy, potreby a prosby, ktoré 
prichádzajú zo strany škôlky. Bola by škoda, keby sa 
vytratila súdržnosť charakteristická pre našu škôlku - 
koniec koncov však ide o naše deti!“ 

Karolína Noskovičová, tr. Motýlikov, tr. Lienok 

„Naša škôlka by vôbec nevznikla, keby nebolo aktívnych 
rodičov, ktorí obetovali svoj voľný čas pri jej zrode a jej 
ďalšom rozširovaní. Vnímam to tak, že vďaka spoločným 
brigádam rodičia – deti - učiteľky je pre mňa táto škôlka 
čosi špeciálne, taký malý zázrak. 
Myslím si, že je stále potrebné zapájať sa do činností škôlky 
a prispievať tak k budovaniu spoločenstva. Jedine tak si 
môžeme zachovať kvalitu škôlky a jej výnimočnosť.“ 

Martin Uvaček, tr. Včielok 
 

"Cítim sa nesmierne zaviazaná kolektívu rodičov, ktorí stáli 
pri začiatkoch budovania škôlky. Ich dar je pre mňa 
záväzkom a výzvou tiež darovať môj čas, moje schopnosti a 
prispieť k tomu aby aj deti v budúcich rokoch mali možnosť 
spoznať hodnoty života, ku ktorým ich vedú aj naše pani 
učiteľky.“ 

                 Ildiko Štúňová, tr. Motýlikov 
 

„1. Chceme aj my urobiť niečo pre naše deti. Berieme to aj 
ako dobrovoľnícku činnosť našej rodiny pre naše okolie, 
farnosť, spoločnosť.  
2. Škôlka vznikla pre naše deti a realizuje sa ňou množstvo 
dobra. Je to už veľké dielo a nemôže stáť na pár ľudoch. 
Tým, že sa človek zapojí do dobrovoľníckeho projektu 
pomáha to najmä jemu samému a pritom nezištnou 
pomocou dôjde k šíreniu dobra a rozvoju pozitívnych 
hodnôt v našej spoločnosti.“ 

Peter Turlík, tr. Mravčekov 
 

„Lebo bola potreba, vytvoril sa dobrý team a videl som 
priestor, kde by som mohol / vedel pomocť. A koniec 
koncov, čo by rodič neurobil pre svoje deti... ☺“ 

Martin Jakubec, tr. Motýlikov, tr. Mravčekov 
 

„Rozhodla som sa preto, lebo sa mi veľmi páči myšlienka, 
s ktorou rodičia túto škôlku zakladali, a keď ma oslovili, 
som  pokladala za veľmi dôležité v tom pokračovať. Zapájať 
by sa mali práve preto, lebo to bola myšlienka od založenia 

 

 „Toto je noc, v ktorej Kristus rozlámal okovy smrti a víťazne vstal 

z hrobu...  
...Tajomstvo tejto noci premáha zlobu, zmýva viny, hriešnikom vracia 

nevinnosť a radosť zarmúteným: odvracia nenávisť, zjednocuje srdcia 

a pokoruje pýchu mocných. 

Požehnaná noc, ktorá spája nebo so zemou a človeka s Bohom.“ 
 

Milí rodičia,  
želáme Vám, aby sviatky Veľkej noci boli pre Vás a Vaše rodiny skutočne 
požehnané, aby ste pocítili tajomstvo, do ktorého nás Pán v túto noc 
pozýva, ktoré nám skrze Ježiša Krista dáva! 

OZ IRR  
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„Dorotka, tá naša snežienka nám pod snehom asi 
zdochla.“ 

(Fiťko, tr. Motýlikov) 
 

V chlapčenskej hracej partii počuť tichý šepot: „Chalani, 
viete že pária aj ľudia nielen andulky?“ 

(Jakubko H., tr. Motýlikov) 
 

Pani učiteľka pozri, ja som našiel žalúdok!“ (Miško 
našiel v tráve žaluď) 

(Miško K., tr. Mravčekov) 
 

Záhadná teória o ucháňoch: 
Tobiáš kreslil obrázok. Boli na ňom dva objekty 
zaujímavej farby a tvaru.  
Pani učiteľka sa pýta: „Tobiáš, čo sú to?“ 
Tobiáš: „ucháni“ 
p.učiteľka: „Fíííha, ucháni? No to som ešte nepočula. To 
sú nejaké zvieratá?“ 
Tobiáš: „Niééé, ucháni!“ 
p.učiteľka: „No ale ja neviem kto sú ucháni, ani neviem 
kde žijú a čo jedia.“ 
To už nevydržala Sofia, ktorá chcela ukázať, že ona ich 
pozná a kýve hlavou a hovorí: „Áno, to sú ucháni, ja ich 
poznám“ 
p.učiteľka: „To bola nejaká rozprávka alebo film?“ 
Tobiáš sa doširoka usmial a vraví: „Ale pani učiteľka, 
ucháni, to máš ty uchánuť!“ (v preklade: „Ale pani 
učiteľka, uhádni, to máš ty uhádnuť!“ 

(Tobiáš, tr. Mravčekov) 
 

„Indián nie je človek, to je ľud!“ 
(Jakubko H., tr. Motýlikov) 

 

"Ako sa volá muž od husy?" 
"Husiak"  

(Matúško, tr. Včielok) 
 

Na exkurzii v kostole sa otec Peter pýta detí:  
o. Peter: Čo je to?  
Deti: Pohár.(kalich) 
o. Peter: A čo je toto? 
Deti: Tanier. (paténa) 
o. Peter: Deti a toto sú ampulky. Čo myslíte čo sa tam 
dáva? 
Deti: Voda. 
o. Peter: Áno, a do tej druhej? 
Linduška pohotovo: Džúsik. 

(tr. Lienok) 
 
„Pani učiteľka, ja idem dnes k archeologičke." (k 
alergologičke) 

(Barborka, tr. Včielok) 
 

"Boli sme s ockom na pánskej jazde s dvomi 
dievčatami." 

(Matúško, tr. Včielok) 
 
Barborkina hádanka: "Vieš kto je kuriatkov otec?" 

(Barborka, tr. Včielok) 
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EXKURZIA V KOSTOLE SV. VINCENTA DE PAUL       
  

       Začiatkom pôstu sa trieda Lienok vybrala na prvú 
exkurziu. Namierili si to do kostola sv. Vincenta de Paul. Pred 
kostolom zhodnotili, či kostol má všetko čo potrebuje: vežu, 
zvony (keď sme prišli tak sa nám aj predstavili a pozdravili nás 
svojím zvonením), veľké dvere a okná.  
       Otec Peter Šaradin nám kostol otvoril a my sme s veľkým 
očakávaním nakukli do tajomstva tohto „Božieho domu“. Pri 
dverách sme si omočili prsty v svätenej vode a ako „veľkí 
škôlkári“ sme sa prežehnali. Posadali sme si do lavíc 
a počúvali sme sr. Sabínku, ako nám ukazuje a hovorí čo 
všetko v kostole vidíme. Boli tam lavice, aby sa tam zmestilo 
veľa ľudí, veľká kresba na celú stenu, kde bol namaľovaný Pán 
Ježiš, kríž, mikrofóny, svetlá, zlatá skrinka -  „Bohostánok“, 
kde má ukryté srdiečko Pán Ježiš, ktorý sa tešil, že sme ho 
prišli navštíviť. Po celom kostole boli na stene drevené 
doštičky na ktorých bol namaľovaný Pán Ježiš ako kráča po 
ceste s krížom (krížová cesta). Na ceste stretol svoju mamičku 
Máriu, kamarátku Veroniku, ktorá mu utrela špinavú tvár, 
kamaráta Šimona, ktorý mu pomohol niesť veľmi ťažký kríž,  

O tom, ako bola naša najmenšia trieda Lienok na exkurzii 
v kostole nám porozprávala sr. Sabínka: 

stretol aj plačúce ženy, ktorým povedal aby 
„neplakali nad ním ale nad sebou a svojimi deťmi“.  
       Aby mal Pán Ježiš z našej návštevy radosť, tak 
sme mu zaspievali pesničky ako sa vieme prežehnať 
a o Božom dome. Otec Peter si pre nás pripravil aj 
malé prekvapenie a zaviedol nás do „sakristie“, kde 
sa kňazi pripravujú na svätú omšu. Ukázal nám, čo si 
obliekajú a čo všetko na svätú omšu potrebujú. My 
sme otcovi Petrovi poďakovali a znova sme sa vrátili 
do našej milovanej materskej školy. 
 

VÝROKY  A  VÝTVORY našich detí 

Na školskom dvore: Pani uč. Miška prechádza okolo p. uč. Aničky, ktorá 
rozdávala vreckovky mravčekom, ktorým zeleno-biela nosná "tekutina" 
vtekala takmer do úst. Zrazu sa ozval hlások: "P. učiteľka, aj ja mám 
soplík". Pani učiteľka zaostrila zrak tým smerom a odpovedala: "Nevidím 
ho, počkaj, ja teraz riešim akútne stavy." (prepáč Anička, toto sa nedalo 
nenapísať :) 
 

Pani učiteľka chce pri obede motivovať deti, aby jedli aj kukuricu: 
„Všetko treba zjesť! Potom si zaspievame pesničku: Kukurička, hrášok, 
fazuľka“. (neviem odkiaľ taká verzia, my spoznáme Šošovička, hrášok ☺ ) 
 

Deti s pani učiteľkou spievajú v jedálni pieseň pred jedlom. Zozadu sa 
priblíži teta Tonka a pošteklí pani učiteľku. Pani učiteľka: „Teta Tonka, 
teraz nemôžem tancovať.“ Teta Tonka: „Ja viem, veď je Advent.“ ☺ (no 
my máme pôst) 
 

Na obed sme mali na stole prichystaný čaj a listový šalát v mištičkách. 
Pani učiteľka poslala Dominika, aby sa šiel pozrieť do jedálne, či máme 
v tanieroch polievku. Dominik sa vrátil a vraví: „Polievočku ešte nemáme 
v tanieroch, ale už máme prichystaný čaj a kivi.“ 

(tr. Lienok) 
 

Pani učiteľka si v jedálni sadne ku deťom. Prinesie si aj pohár s čajom. 
Natan po vlastnej skúsenosti ukazuje prstom na jej pohár a prísne vraví 
kamarátovi oproti: „Nevypi Sabinkovi čaj!“ 

(tr. Lienok) 
 

Miško pobehuje po triede a hovorí deťom: „Ja ťa ignorujem, ja ťa 
ignorujem!“ Pani učiteľka si ho zavolá. Miško prichádza so zvesenými 
ramenami a sklopeným zrakom (tzv.psím).  
Pani učiteľka: „Miško, vieš čo hovoríš deťom? Čo to znamená?“  
Miško: „Neviem, ale moja sestra mi tak hovorí, keď za ňou prídem do         
              izby“.            (Miško G., tr. Motýlikov) 
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Liturgická farba 
Fialová – určite viete, že zmiešaním základných fariem 
červenej a modrej, vznikne fialová. V ikonografii sa tieto 
dve farby používajú na vyjadrenie Božskosti - modrá 
a ľudskosti - červená. 
Ružová – sa používa iba dvakrát v roku : hovoríme 
o nedeli radosti – 3. adventná nedeľa (Ján Krstiteľ 
oznamuje príchod Mesiáša) a 4.pôstna nedeľa 
„Evanjelium o márnotratnom synovi alebo 
o milosrdnom otcovi!“ 
 
Popolcová streda 
       Všetci vieme, že „Popolcovou stredou“ sa začína 
štyridsaťdenný pôst. Všetci, ktorí sa zúčastnia na sv. 
omši, dostanú znak popola na čelo so slovami: „Prach si 
a na prach sa obrátiš!“ – pripomienka, že sme stvorení 
zo zeme a máme sa obrátiť, aby nebolo neskoro. 
Pripomienka, aby sme už teraz mysleli na posledný súd. 
„Kajajte sa a verte evanjeliu!“ 
       V minulosti sa ľudia na znak toho, že chcú už teraz 
trpieť trest za svoje previnenia, obliekali do vrecoviny 
a sypali si na hlavu popol. 
Každý, kto prijíma znak kríža, verejne sa priznáva 
k tomu, že je hriešnik (nie vždy robí dobre) a potrebuje 
odpustenie (vie Bohu povedať: Prepáč!). Týmto znakom 
sa zaväzuje (sľubuje), že sa chce polepšiť. 
5. pôstna nedeľa 
       Na túto nedeľu, je u nás zvykom zahaľovať telo 
ukrižovaného Krista na kríži. Dôvodom je to, že nemáme 
„mŕtveho Krista na očiach“. Je to týždeň pred „Kvetnou 
nedeľou“, kde si na začiatku svätej omše pripomíname 
slávnostný vstup Ježiša do Jeruzalema. Požehnávajú sa 
palmové ratolesti (u nás sú to bahniatka) – posvätené 
ratolesti si ľudia odnášajú domov a často si ich zakladajú 
za kríže ako pripomenutie slávnostného vstupu. (Tieto 
požehnané ratolesti sa po vysušení spália a popol sa 
používa na ďalší rok na popolcovú stredu.) Obyvatelia 
Jeruzalema Ježiša vítali ako veľkého kráľa (palma je 
znakom víťazstva) slovami: „Hosana synovi Dávidovmu, 
kráľovi Izraela! Požehnaný, ktorý prichádza v mene 
Pánovom!“ Tí istí ľudia o niekoľko dní budú kričať na 
námestí: „Preč s ním! Ukrižuj ho!“  
       Počas Kvetnej nedele sa po prvýkrát čítajú alebo sa 
spievajú PAŠIE (je to zdramatizované evanjelium 
o Kristovom odsúdení a umučení). Počas svätej omše na        
Kvetnú nedeľu má kňaz oblečené červené rúcho – znak 
umučenia. Touto nedeľou začína Veľký – Svätý týždeň. 
Zelený štvrtok 
       Zeleným sa volá pre niekoľko dôvodov: a) na 
dopoludňajších sv. omšiach sa stretávajú kňazi so 
svojimi biskupmi, počas ktorých sa svätia oleje (na 

pomazanie chorých, sviatosť birmovania a pri kňazskej 
vysviacke), ktoré sa vyrábajú zo zelených olív, počas 
židovskej „Paschy“, mali Židia konzumovať 
veľkonočného baránka s horkými zelinami, c) iné 
pramene hovoria, že je to odvodené od germánskeho 
slova „greine“ – nariekať. 
       V tento deň pri stretnutiach kňazov so svojimi 
biskupmi, si všetci vysvätení kňazi, pripomínajú 
ustanovenie kňazstva. 
       Počas večernej svätej omše sa udejú zmeny, ktoré 
nám pripomínajú udalosti veľkého týždňa: počas 
slávnostného spevu „GLÓRIA“, utíchnu zvony až do 
soboty,  poslednú večeru (umývanie nôh, ktoré sa koná 
len v niektorých kostoloch), zhasne „večné svetlo“, 
bohostánok ostáva otvorený a prázdny, „srdce Pána 
Ježiša odchádza do Getsemanskej záhrady“ (Sviatosť 
Oltárna je odložená na iné miesto, ozdobné plachty 
z oltára sa odkladajú, oltár ostáva obnažený, svätá 
omša je bez záverečného požehnania (výzva, aby sa 
ľudia zamysleli nad udalosťami a ostávali s trpiacim 
Kristom v Getsemanskej záhrade). 

 
 
Veľký piatok 
       V tento deň je prísny pôst – len raz za deň sa dosýta 
najesť a zdržiavať sa mäsitých pokrmov. Neplatí to pre 
deti do pätnásť rokov a pre ľudí starých a chorých. Je to 
jediný deň, kde sa na celom svete neslúži svätá omša 
(obrady obsahujú len liturgiu slova, kde znova 
zaznievajú „Pašie“ a podáva sa sv. prijímanie. Cez svätú 
omšu nezaznejú slová „premenenia“. Počas obradov je 
„odhalenie tela Krista“ . Kňaz trojitým zvolaním: „Hľa 
drevo kríža, na ktorom zomrel Spasiteľ sveta!“ Ľud 
svojou účasťou odpovedá: „Poďte, pokloňme sa!“ 
Potom je priestor na poklonu krížu a poklonu hrobu, 
kde je vyložená Sviatosť Oltárna. Poklona je až do 
obradov nasledujúceho dňa.  
       Tu je možnosť, aby sa rodiny ale i jednotlivci prišli 
pokloniť Kristovi a uvažovali o láske, ktorá toľko 
vytrpela a o pominuteľnosti svojho života.

VEĽKONOČNÉ SVIATKY 

pokračovanie z úvodnej strany: 
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       Ako svojim vlastným deťom odovzdať prežívanie 
tajomstva Veľkej noci, jeho hĺbku a dôležitosť v živote 
kresťana?  
       Toto je pre mnohých rodičov základná otázka 
v súvislosti s prežívaním všetkých cirkevných sviatkov, 
vrátane Veľkej noci. 
       Ako objasniť Veľkú noc našim malým deťom je pre 
mnohých rodičov ťažká úloha. Pokúsime sa vám ju 
trochu uľahčiť skúsenosťami iných rodičov, príkladom 
z náboženskej výchovy určenej pre predškolákov a tiež 
povzbudením našich pani učiteliek, katechétiek. 
 
       V metodike pre predškolákov nájdeme i tieto slová: 
"Kríž nemusí byť iba z papiera či dreva. Kríž je to, čo je 
pre nás ťažké a čo nás bolí v srdiečku. Ježiš nás má veľmi  

rád a sám ho niesol, aby nám dal silu. To čo bolí, je naozaj 
kríž. A Pán Ježiš vedel, že nás to bude bolieť. Preto nám 
chcel povedať, že s krížom nikdy nie sme sami. On nás ma 
veľmi rád a chce nám pomáhať, aby sme prišli do neba." 
Náboženská výchova pre MŠ sa zameriava skôr na Ježišovu 
lásku k nám ako na utrpenie ako také. Utrpenie je cestou, 
prostriedkom, ktoré Boh využíva a nechal touto cestou 
prejsť aj vlastného Syna. Preto aj deti treba skôr 
upriamovať na zmysel utrpenia, na Ježišovu lásku.  
 
       Nech sú pre nás povzbudením aj slová pani učiteľky 
a katechétky Mišky (tr. Včielok): 
„Deti majú čisté srdcia a preto si myslím, že vnímajú všetko 
3-násobne. Keď sa radujú, tak sa radujú (na náš vkus 
dospelých, niekedy až príliš), keď smútia, tak smútia. Toto 
je však ich bohatstvo, ku ktorému treba jemne pristupovať. 
Jednak aby sme ich neobrali zbytočne o ich ideály a 
nevinnosť a na druhej strane, aby sme sa nebáli ísť do rizika 
vysvetľovania nekonečných otázok "prečo". Preto aj pravdy 
viery im dávajme primerane, ale pritom ich naučiť ísť "za", 
ísť na hĺbku. Oni sú veľmi chápavé, keď sa im veci vysvetlia, 
prečo to bolo tak ako bolo, tak sú to schopní pochopiť. V 
samej podstate sa v každej rozprávke stretávajú s bojom 
dobra proti zlu, a Ježišovo víťazstvo - vzkriesenie, je ako 
Jeho víťazstvo nad zlom a smrťou, dobro je silnejšie ako 
smrť, láska je silnejšia ako nenávisť a toto deti niekedy 

AKO MÔŽEME VEĽKONOČNÉ SVIATKY PREŽIŤ S NAŠIMI DEŤMI 

Prečo je v hrobe mŕtvy Ježiš? Pretože zlým ľuďom sa 
nepáčilo, že robil ľuďom dobre, že ľudí uzdravoval 
a mal ich veľmi rád. 
Má Ježiš rád aj zlých ľudí? Áno, má ich rovnako rád 
ako dobrých, ale jeho srdce je z toho, že robia zle 
veľmi smutné. Ježiš chce, aby sa polepšili a mali radi 
všetkých ľudí a najviac chce, aby mali radi oni Jeho. 
Biela sobota 
Svätá omša začína po západe slnka. Na úvod je 
požehnanie ohňa, zapálenie Veľkonočnej sviece – 
Paškálu, liturgia slova, liturgia krstu – obnova 
krstných sľubov, slávnostné „Glória! “ – rozozvučanie 
zvonov, spev slávnostného „ALELUJA!“, obrad 
VZKRIESENIA (kedy kňaz spolu s asistenciou 
vychádzajú von z kostola a na všetky svetové strany 
požehnáva „Sviatostným Kristom“ ľudí a ich príbytky 
– znak víťazstva Krista nad smrťou. 
Kristus po svojej smrti zostúpil do podsvetia, kde sa 
stretol so všetkými predstaviteľmi Starého Zákona: 
Adam, Eva, Mojžiš, Abrahám, Jakub,... ktorí boli 
v podsvetí uväznení. Nebo bolo pre hriech prvých ľudí 
zatvorené. Tým, že Kristus vstal z mŕtvych, otvoril 

všetkých ľuďom bránu do neba. Nielen ľuďom Starého 
Zákona, ale aj ľuďom Nového Zákona, teda nám, ktorí v Krista 
veríme. Starozákonní ľudia sa totiž snažili zbaviť svojich 
hriechov tak, že ich symbolicky vkladali na zvieratá. Krv 
zvierat mala zabezpečiť obmytie ich sŕdc, ale až posledná 
krvavá obeta, ktorá nám zaistila odpustenie všetkých 
hriechov, aj tých ešte nespáchaných, bola vyliata krvou Krista 
na kríži. Odvtedy sa uskutočňuje len nekrvavá obeta pri 
svätej omši, kde sa víno a chlieb premieňa na krv a telo 
Krista.  
Veľkonočná nedeľa 
Začína v sobotu obradom „Vzkriesenia“. Je to oslava radosti 
zo Zmŕtvychvstania Krista. Smútok, ktorí prežívali učeníci zo 
straty svojho Učiteľa vystrieda veľkonočné ráno, kedy Ježiš 
nechal hrob prázdny. 
 
Prajem vám požehnané prežívanie veľkonočných sviatkov, 
plné duchovnej sily a veľkonočnej radosti. Sme svedkami 
toho, že Kristus naozaj vstal z mŕtvych. Posiela nás, aby sme 
túto radosť oznámili všetkým. Najskôr tým najbližším 
a potom aj všetkým ostatným. „Nech všetci ľudia vedia: 
„Ježiš žije!“ 
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ZO ŽIVOTA ŠKÔLKY 

PÔST V TRIEDE VČIELOK 

                          
 
 

 
 

 

Deti v našej škôlke prežili pôstne obdobie naplno. V každej triede mali rozmanité 
pôstne aktivity, predsavzatia, úlohy, ktoré mali plniť. Niektoré deti kráčali po 
ceste z kamienkov, iné si napĺňali srdiečka dobrými či zlými skutkami. Absolvovali 
spoločne krížovú cestu, ktorej predchádzala výroba krížov, veľa sa rozprávali 
a dozvedeli o tajomstvách Veľkej noci. Okrem toho si rozprávali o prichádzajúcej 
jari, maľovali veľkonočné vajíčka, učili sa rôzne básničky, pesničky, prišlo k ním 
bábkové divadlo s obľúbenou Kikilienkou.  
Deti cestovali okolo sveta, hovorili si o dopravných prostriedkoch, 
o nebezpečenstve, ktoré je okolo nás. Vstúpili aj do sveta rozprávok a absolvovali 
triedne kolá v súťaži „Mám básničku na jazýčku“ – všetkým držíme palce 
a želáme pekný zážitok.  
Pani učiteľkám ďakujeme za všetko, čo aj v tomto období odovzdali našim deťom 
☺ 

Pani učiteľka Miška nám prezradila, ako pôst prežívali v triede Včielok: 

       Na popolcovú stredu ráno si deti našli v triede na stene 
krížovú cestu s pripravenými pôstnymi cestičkami. Po desiate 
sme v kruhu začali vymýšľať predsavzatia pre každé dieťa. 
Nechala som najskôr deti, aby si samé navrhli predsavzatia. 
Niektoré boli trefné a preto som ich napísala, iné boli 
všeobecné, tak sme ich trochu skonkretizovali... Ale už doma 
som rozmýšľala, čo asi tak vymyslíme pre tri "dokonalé 
škôlkárky"... no, akosi sa to v kruhu vyriešilo samé. Keď sme 
tak nad nimi rozmýšľali, navrhla som jednej z nich, Sofii, či by 
sa nechytila s jedným nemenovaným chlapcom Matúškom 
(snáď mi to menovanie odpustí, alebo tatinko s maminkou 
inteligentne preskočia meno), ktorému sa doteraz vyhýbala. 
Ten súhlas nebol nadšený, ale bol, tak som to rýchlo zapísala, 
aby si to nerozmyslela ;). Keď sme prišli v kruhu na ďalšiu 
"dokonalú slečnu Zuzku", ktorej som sa spýtala, že aké 
predsavzatie by chcela ona, tak mi zahlásila: "No, ja mám taký 
istý problém ako Sofia", to neskôr zopakovala i Hanka. Tak 
som bola spokojná, že Matúš bude zrazu na roztrhanie. No 
prišiel rad na Matúška, ktorý si dal najskôr niečo tak trochu 
nereálne a mňa vtedy Duško Svätý osvietil, že by som to 
mohla na oplátku tým dievčatám trochu uľahčiť a Matúškovi 
som navrhla predsavzatie, že by teda prestal robiť dievčatám 
zle.  

Zo začiatku to teda aj šlo a Matúško bol na roztrhanie 
a dievčatám dal pokoj - LENŽE - potom mu zrejme 
došlo, že v predsavzatí má, nerobiť zle dievčatám, 
tááákže to v jeho rozume zablikalo: hor sa na 
chlapcov....a tak  na jeho pôstnu cestičku do 
predsavzatia prišiel dodatok "nebudem robiť zle ani 
chlapcom" ☺. 
       Ale inak sa postíme, ako sa patrí, niektorí od 
šošovice, iní od fazule, ďalší od mäska a všeličo sa 
nájde na tom tanieri, čo radi obetujeme ☺. Aj pani 
učiteľka zje hríby v polievke, síce so zatvorenými 
očami (ako sa už niektorí rodičia dozvedeli) ale predsa 
(hoci to viem asi iba ja, či je to výchovné, alebo 
naozajstný sebazápor ☺). 
       Ale nie, bez srandy, Janko, Andrejko, sa dokážu 
rýchlejšie obliecť, Barborka nám prestala ráno plakať, 
Vincko pred spaním sa snaží nevyrušovať mravčeky 
pred spaním, Terezka so Šimonkom nerečnia pri 
jedení (asi preto, že Šimon už týždeň chýba ☺ ) 
Jakubko a Marko sa snaží rýchlejšie papať, Vikinka 
poslúchať p. učiteľky, Chris upratať hračky, Marek 
urobí rýchlejšie pracovné listy, Miška dotiahne pekne 
pracovné listy až do konca a neodúva líčka pri 
probléme, Andrejka nemá všade svoj všetečný noštek 
(ako je chorá, tak jej to ide na 100%), nová Amálka sa 
snaží zapojiť do hry s ostatnými deťmi no a 3deti sa 
postia dlhodobo doma s chorobami.... 
        „Vďaka Ti Bože za pôstne snaženia našich detí... 
a my dospelí? Nemali by sme si vyfarbovať denne 
aspoň fiktívnu cestu k Bohu? Asi by sme našli na každý 
týždeň v roku nejaké to predsavzatie v čom by sme sa 
mohli snažiť...naše deti sú nám v tom dostatočným 
príkladom ☺ 

A tak som sa 
tešila, že je ruka 
v rukáve a mám 
minimálne o dva 
problémy menej. 
Z Matúška sa 
stane gentleman 
prvej triedy 
a dievčatá s ním 
rady pôjdu.  
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Prevádzka škôlky počas Veľkonočných prázdnin: 
Štvrtok 28.03. bude prevádzka MŠ prerušená z dôvodu 
nízkeho počtu prihlásených detí. 
Utorok 2.04. je prevádzka detí obnovená – pre 
prihlásené deti. 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 

OZNAMY: 

Karneval 
„Nikto ani len netušil, že 12. februára mal prísť do našej slávnostne 

vyzdobenej jedálne na návštevu kamarát snehuliak. Zatelefonovali 

sme na severný pól špeciálnym telefónom a oni nám poslali toho 

najkrajšieho. Nebol nemý. Hovoril a dokonca aj spieval a „roztočil“ 

u nás zimný karneval. Zimný preto, lebo masky sme mali väčšinou 

na zimnú tému. A tak sme tu stretli zimného rytiera, polárneho 

medveďa, snehové vločky rôznej kryštalizácie a veľkosti, tučniaka, 

snehové princezné a kráľovné, polárne zajace, ba aj meluzínu. 

Všetko to súťažilo a tancovalo. Až nakoniec v zákulisí vysvitlo, že 

snehuliak, ktorý nám všetku túto zábavu pripravil, bola mamička 

nášho Ondríka a Zuzky – Peťa Jakubcová. Ale pssst! Ani muk ☺“ 

     p. uč. Andrejka (tr. Mravčekov) 
 

Dopravné ihrisko 
Minulý rok na jeseň nám pribudlo na školskom dvore dopravné ihrisko (informovali sme vás v prvom čísle nášho 
časopisu). Aby ho deti mohli naplno využívať, potrebujeme spraviť údržbu bicyklíkov a odrážadiel.  
Preto prosíme ochotných oteckov, ktorí by vedeli pomôcť v tejto oblasti, aby kontaktovali pani Antalíkovú na 
skolka@vdp.sk alebo osobne v kancelárii pri triede Motýlikov. 
 

Brigády 
S prichádzajúcou jarou by sme opäť chceli s deťmi tráviť čas v našej školskej záhrade. Aby naše deti mohli tráviť čas 
v príjemnom a čistom prostredí, je nevyhnutné záhradu aj pieskovisko po zime vyčistiť. Rovnako je potrebné zatrávniť 
kopec a dokončiť átrium. Brigáda je plánovaná v druhej polovici apríla, prosíme o vašu hojnú účasť.  

Prevádzka škôlky počas letných prázdnin: 
01.-26.07.  prevádzka MŠ počas letných prázdnin bude 
prvé štyri júlové týždne  
29.07.- 30.08.  prerušená prevádzka MŠ 
02.09.  začína školský rok 2013/2014 

...a naše deti, rovnako ako aj my rodičia, hovoríme 
jedno veľké ĎAKUJEME snehuliakovi a aj pani 
učiteľkám, že sa s deťmi zabávali, tancovali 
a súťažili. Ďakujeme, za úžasný deň pripravený pre 
naše deti. Aj v poobedných hodinách, keď už bolo 
dávno po karnevaly, boli deti v dobrej nálade, 
roztancované a plné zážitku. Bolo milé pozorovať 
ich ako šťastné behajú po škôlke v svojich 
maskách. 
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 Porozprávať sa s deťmi o tom, že štvrtkovým večerom sa začína 
Veľká noc, kedy náš Pán za nás trpel, zomrel, bol pochovaný a vstal z 
mŕtvych.  
 

Veľký piatok 
 Môžeme si s deťmi spraviť krížovú cestu (v minulom čísle sme vám 

ponúkli verziu detskej krížovej cesty) či už doma, v kostole alebo 
v prírode (pútnické miesto Marianka nám ponúka jedinečnú 
príležitosť). Pred tým si môže každé dieťa vyhotoviť svoj kríž, ktorý 
bude niesť počas modlitby krížovej cesty, či už doma z papiera alebo 
vonku z paličiek. 
 

Biela sobota 
 V tento deň mnohí už pripravujú slávnostný stôl, tradičné 

Veľkonočné jedlá. Môžeme skúsiť do týchto príprav zapojiť aj naše 
deti. 

 Počas celého dňa bývajú otvorené kostoly s vystaveným prázdnym 
hrobom. Môžeme si spraviť s deťmi prechádzku, cestou sa 
porozprávať o tom, čo sa v tento deň stalo, aký má význam s spoločne 
sa pokloniť a pomodliť pred hrobom Pána Ježiša. 

SPÝTALI SME SA DETÍ V TRIEDE MOTÝLIKOV, PREČO SA TEŠIA NA VEĽKÚ NOC : 

 Slávnostná bohoslužba býva v neskorých večerných hodinách – dlho 
trvá a pre deti je to neskoro. Môžeme však prísť s deťmi aspoň na 
začiatok, pozrieť si ako sa vonku robí oheň a vypočuť si slávnostné 
„Kristus svetlo sveta“, zapáliť si s deťmi sviečky ako symbol víťazstva nad 
tmou, Ježiš zvíťazil nad hriechom a smrťou. 
 

Veľkonočná nedeľa 
 Je to čas, ktorý môžeme využiť pre rodinu, pripraviť si veľkú slávnosť, 

spolu sa tešiť a hovoriť si o radosti, víťazstve, ... 

Kvetná nedeľa 
 V tento deň sa v kostoloch zakrýva kríž, aj my si 

môžeme doma zakryť kríže. 
 Máme ešte šancu dať si pôstne predsavzatia a o to 

intenzívnejšie prežiť Veľký týždeň.  
 Ratolesti na Kvetnú nedeľu. V sobotu ich môžeme 

spoločne hľadať v prírode, aby sme ich v nedeľu mohli 
priniesť do kostola. Zároveň to môže byť aj čas, priestor 
na rozhovor o tom, čo s nimi súvisí na Kvetnú nedeľu. 
 

Zelený štvrtok  
 Po návrate z liturgie si môžeme spraviť s deťmi 

symbolickú večeru: pohár hroznového muštu, nekvasený 
chlieb, modlitba jeden za druhého, umývanie nôh. 

Alicka: „...že budeme doma maľovať vajíčka a niektoré si 

môžeme aj nechať a od babky dostaneme plyšáka.“ 
Tobi: „...že nám budú dávať dievčatá vajíčka.“ 
Jakubko K.: „...lebo budeme šibať dievčatá a striekať ich 

vodou.“ 

Viki L.: „Na všetko“ 
Paťko: „Na vajíčka a na všetko.“ 
Dominika: „Mamina mi dovolí mať vnútri šaty alebo sukňu.“ 

Zuzka N.: „ ...lebo budeme maľovať veľkonočné vajíčka.“ 

Miško: „Môžeme šibať baby a budeme od nich dostávať 

vajíčka.“ 

Jakubko H.: „Poriadne vyšibeme dievčatá a dostaneme 

Kinder vajíčka.“ 

Kristínka: „...že ma brat vyšibe, ale ako mu za to 

zaplatím keď nemám peniažky?“ 
Janko: „...že si vypolievame peniažky a Kinder vajíčko, 

v ktorom bude robotík.“ 

Monika: „...že sa budem pekne obliekať.“ 
Natalka: „...že budeme maľovať vajíčka a chlapci nás 

poriadne vyšibú.“ 
Luky: „...že maminu a moju sestru poriadne vyšibem.“  
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Eva Antalíková, zástupkyňa riaditeľky SŠ pre MŠ 
Karolína Noskovičová, OZ IRR 
Ildiko Štúňová, 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 ☺☺☺☺ 

Zároveň Vás pozývame k tvorbe časopisu, k písaniu článkov, odpovedaniu na anketové otázky, spravovaniu, grafickej 

úprave, k samotnej tlači.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ČO SME UŽ PREŽILI V PÔSTNOM OBDOBÍ: 

ČO NÁS ČAKÁ PO VEĽKEJ NOCI: 

REDAKČNÁ RADA VINCENTÍNKA: 

Február 
18.02.  začal zápis detí do MŠ, obdržali sme 101 prihlášok 
19.02.  požehnanie priestorov v MŠ 
21.02.  poníky v MŠ 
27.02.  bábkové divadlo „Nebolo a potom bolo“  
                 na tému Stvorenie sveta 

Marec 
01.03.  prišiel páter Peter Šaradín, deti mali v priestoroch jedálne MŠ spoločnú 
krížovú cestu 
13.03.  poníky v MŠ  
14.03.  trieda Lienok bola na exkurzii v kostole sv. Vincenta de Paul 
14.03.  páter Peter Šaradín spovedal v priestoroch škôlky, mamičkám sme pomohli 
s opatrovaním malých detí počas prípravy a spovede 
22.03.  bábkové divadlo „Lienka Kikilienka a veľkonočné vajíčko“ 
26.03.  Environmentálna výchova o včelách „Medoví kamaráti“ – ako včely vyrábajú 
med a prečo je pre nás ľudí zdravý 
27.03.  súťaž „Mám básničku na jazýčku“ – školské kolo v prednese poézie 

Apríl 
10.04.  poníky v MŠ 
18.04.  Environmentálna výchova o lese ajeho 
obyvateľoch 
25.04.  bábkové divadlo „O poskladanej dúhe“ na tému 
Noemovej arche a potope 
30.04.  Environmentálna výchova o špinavom lese 
 

Plánujeme aj: 
 návštevu knižnice (každá trieda individuálne) 
 besiedku v ZUŠ sv. Cecílie, kde nám 

predstavia hudobné nástroje 
 pesničkovú parádu, súťaž v spievaní detských 

piesní 
 návštevu školskej družiny v ŽS 

VEĽKONOČNÉ SVIATKY 
Zamyslenie sr. Sabinky, p.uč.z tr.Lienok: 

 
       Ako dobre vieme, nachádzame sa 
v období, ktoré sa nazýva PÔSTNE. Je to 
vlastne obdobie, v ktorom sa pripravujeme 
na najväčšie sviatky v roku – Veľkonočné 
sviatky.  
       Ak sa povie: „Veľkonočné sviatky“, alebo 
„Veľká noc“, hneď si predstavíme prvé jarné 
kvety, oblievačku, šibačku, veľkonočné 
vajíčka, vyliahnuté kuriatka, malé barančeky, 
veľa jedla, šunky, šaláty,.. 
       Možno my kresťania si pripomenieme 
veľkonočnú sviatostnú spoveď, nekonečne 
dlhé obrady v kostole,... Myslím si, že je to 
hlavne preto, že nevieme čo je obsahom 
toho, čo sa na veľkonočných obradoch deje.  

       Preto, na niektoré otázky detí nevieme odpovedať, 
nevieme dostatočne uspokojiť zvedavé otázky. A hlavne 
nevieme, či je to pre deti vhodné a ako im priblížiť 
primeraným spôsobom udalosti Veľkej noci. 
       Ako na to? Vždy musíme mať na pamäti, že deti 
dokážu pochopiť to, čo je im blízke a čo si zažijú. Nad ich 
otázkami sa často zamýšľam aj ja, pretože niektoré 
 

Zo života škôlky 
 

 Deti v škôlke prežívali pôstne 
obdobie spolu s pani učiteľkami, 
plnili si predsavzatia, pripravovali sa 
na Veľkú noc. Zážitky detí z triedy 
Včielok a Lienok vám priblížime na 
stránkach 3 a 4. 

 Niektoré okamihy so života našich 
detí v škôlke vám priblížime 
prostredníctvom výrokov a výtvorov 
našich detí, na stranách 4 a 5. 
 
 

Veľkonočné sviatky 
 

 Vstupujeme do obdobia Veľkej 
noci. Na stranách 9 a 10 vám 
priblížime, predstavíme jednotlivé 
dni Veľkého týždňa, na strane 10 a 
11 vám dáme typy, ako tieto dni 
môžeme prežívať s našimi deťmi. 

 Deti z triedy Motýlikov nám 
prezradili, prečo sa tešia na Veľkú 
noc – dozviete sa na strane 11. 
 
 
 

 3 / Marec - Apríl 2013 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Čo v tomto čísle časopisu nájdete? 

odpovede sú pre mňa samozrejmosťou a nikdy som sa 
nezamyslela nad postrehni, ktoré vyjadrujú samotné 
deti. Často neviem odpovedať na ich otázky 
a zamýšľam sa, ako im to vysvetliť. Pokúsim sa vám 
týmto príspevkom ponúknuť niekoľko postrehov 
a námetov. 

Pokračovanie na str. 10 

OZ IRR 
 

 V tomto čísle časopisu vám opäť 
priblížime činnosť OZ IRR 
zastupujúce nás všetkých rodičov 
detí škôlky. V krátkosti vám 
priblížime čo sme uskutočnili v roku 
2012 a aké máme plány na rok 
2013, str. 6. 

 Na ďalšej strane 7 sa dozviete, 
čo motivuje rodičov k aktívnej 
spolupráci so škôlkou v OZ IRR, 
prečo je pomoc škôlke potrebná. 
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