
ČO SME PREŽILI  
Január: 
12.1. Bábkové divadlo „Betlehemská hviezda“  
20.1. Fidlikanti 
24.1. poníky v MŠ 
28.1. Posvätenie priestorov MŠ 
 
Február: 
2.2. Bábkové divadlo „Nebolo 
a potom bolo (stvorenie sveta)“ 
9.2. Karneval 
 
Marec: 
8.3. Poníky  
9.3. Návšteva prvákov v ZŠ VdP –  
predškoláci (Lienky, Motýliky) 
16.3. Mám básničku na jazýčku 
17.3. Bábkové divadlo „Zajkov veľkonočný príbeh“ 
21.3. Krížová cesta 
 
Apríl:  
7.4. Poníky 
20.4. Bábkové divadlo „O princoch a princeznách“  
 
Máj:  
3.5. Poníky  
10.5. Besiedka ku dňu matiek Svetlušky 
11.5. Besiedka ku dňu matiek Včielky 
12.5. Besiedka ku dňu matiek Vážky 
13.5. Besiedka ku dňu matiek Mravčeky 
17.5. Besiedka ku dňu matiek Motýliky 
18.5. Besiedka ku dňu matiek Lienky 
 
Jún:  
1.6. Športový deň detí v MŠ  
8.6. Bábkové divadlo „Dobrodružstvo kapitána Kotvičku“ 
16.6. Poníky 
17.6. Deň otcov 
23.6. Rozlúčka s predškolákmi 
 

REDAKČNÁ RADA VINCENTÍNKA 
Eva Antalíková (riaditeľka MŠ), Bronislava Caránková, Juraj Caránek, 
Katarína Goliašová, Michal Smolec, Andrea Hercegová, Iveta Wildová, Andrea Hažerová 
 
 
 
 

 
       Vincentínko 02, školský rok 2015/2016  

 

 
 
 
 
Milí priatelia,  

pre rodičov má začiatok leta zvláštnu príchuť. Končí sa rituál každodenného vodenia 
detí do škôlky, ráno nemusíme malých spachtošov vyháňať z teplých pelechov, no na 
druhej strane sa trápime tým, aký program deťom na leto pripraviť. Jedným prichádza 
úľava, iných letné mesiace napĺňajú úzkosťou ako to celé zorganizujú.  

Jedna vec však bežne uniká. Uplynulých 10 mesiacov bolo veľkou príležitosťou sa 
mnohé naučiť. A nie len pre deti. Áno, u nich je vidieť veľký pokrok, ktorý urobili 
v zručnostiach, vzťahoch, vyjadrovaní či v myslení. Pri čítaní letného Vincentínka je 
sympatické pozorovať aj to, aký „posun“ sme zažili za ostatných 10 mesiacov my ostatní: 
pedagógovia, rodičia a všetci, čo tvoríme toto spoločenstvo.  

Počas leta strávime s našimi deťmi oveľa viac času ako počas školského roka. Veríme, 
že spoločné chvíle budú pre Vám všetkých dobrým časom a možno Vám ich spríjemní aj 
Vincentínko. Zoberte si ho k vode, na prázdniny k starým rodičom alebo na stanovačku 
a pocítite, koľko sme toho spoločne prežili. Príjemné čítanie! 

Manželia Caránkovci  

 

„Kresťan, to je muž či žena 
s radosťou v srdci. Nieto kresťana 
bez radosti! Občiansky preukaz 
kresťana je radosť, radosť 
evanjelia, radosť byť vyvolenými 
Ježišom, zachránení Ježišom, 
obnovení Ježišom, radosť tej 
nádeje, že Ježiš nás očakáva, 
radosť, ktorá sa – aj v krížoch 
a v utrpení tohto života – prejavuje 
inakším spôsobom: pokojom 
v istote, že Ježiš nás sprevádza, 
že je s nami.“ 
Z homílie pápeža Františka 
v kaplnke Domu sv. Marty  



Oznamy  
Prevádzka MŠ v školskom roku 2015/2016 sa končí 1.7.2016 a plynule prechádza do 
prázdninového režimu pre prihlásené deti do 29.7.2016. 
 

Začiatok nového školského roka bude 5.9.2016.  
Materská škola sv. Vincenta de Paul má od januára 2016 nové logo, 
ktoré nám vytvoril výtvarník Peter Grejták .Je tam zobrazená loď, ktorá 
znázorňuje cirkev, ako miesto pokoja.  
 

V máji bolo vymenených 8 ks dverí z chodieb do átria a na dvor MŠ. Tieto náklady boli 
uhradené z fondu OZ IRR v hodnote 6 550 eur.  
 

V priebehu letných prázdnin sa bude na chodbách a v jedálni MŠ meniť podlahová 
krytina. Podklad sa bude brúsiť a nivelizovať. Súčasný stav bol už z hľadiska bezpečnosti 
a hygieny nevyhovujúci. Nová podlahová krytina bude z PVC a bude dodaná a 
montovaná firmou MRK CONTRACT, s.r.o. Kvôli tejto rekonštrukcii boli z chodieb 
odstránené staré radiátory a budú nahradené novými, vyhovujúcejšími. Hradíme ich 
z prostriedkov MŠ.  Táto investícia bude stáť OZ IRR približne 17 300 eur.  V tejto 
súvislosti by sme vás radi požiadali o pomoc pri vypratávaní priestorov chodieb 
v priebehu prvého júlového týždňa.  
 

Krátky príbeh jednej preliezky  
 

Určite poznáte Príbeh hračiek, ktoré deti po 
určitom čase vymenia za nové. No a tie hračky 
sú z toho smutné a tak ďalej a tak ďalej...  Nie 
žeby preliezku, o ktorej píšem, deti vymenili za 
inú, ale tam kde pôvodne stála, tam by ju už deti 
využívať čoskoro nemohli. A určite by tam bola 
smutná. Tú preliezku sa teda rozhodli rodičia 
zachrániť a dať jej nový život, alebo ak chcete, 
potešiť ňou našich škôlkarov.  

Ako jednoducho to znie, tak komplikovane 
sťahovanie preliezky v máji a júni 2016 
prebiehalo. Najskôr sa na celú vec mračilo 
počasie, ktoré nad čímsi ronilo dažďové slzy. (A 
to viete, kým slzy vyschnú...) Alebo taký peň 
stromu, neverili by ste, ako húževnato bránil 
svoje miesto koreňmi. Nebyť skupiny ockov, ktorí namáhavo a prácne korene odkopali, 
likvidácia pňa frézou by nedopadla tak dobre, ako sa to napokon podarilo. Potom pár 
ockov všetko na centimeter vymeral a vykopal základy. Ďalšia skupina nadšencov 
základy zabetónovala a preliezku nalakovala, aby napokon opäť šikovní ockovia 
preliezku konečne poskladali na novom mieste.  

Teraz sa už všetci môžu smiať: slnko, lebo prišlo leto; preliezka, pretože slúži ďalej 
a škôlkari, lebo o zábavu majú postarané. Á, zabudol som, my sa smejme s deťmi tiež, 
pretože úsmev pristane vždy každému.  

Ďakujem všetkým rodičom a nadšencom, ktorí akýmkoľvek, hoc aj maličkým dielom 
pomoci, priložili ruku k dielu a vlastne napísali tento krátky príbeh a hlavne pánovi 
Maďžunkovi, iniciátorovi tejto záchrany. 

Michal Smolec, predseda OZIRR 

Čítanie pre rodičov 

 

V tomto niekedy až premotivovanom 

svete sa často vymieňa slovo problém za 

výzvu. Najprv som sa tomu bránila, smiala, 

ale teraz to beriem celkom vážne.  Čaká 

ma náročné obdobie, manžel na častých 

služobkách, práca, deti. Nebude to 

jednoduché, ale teším sa na to. Beriem to 

ako výzvu. Síce viem, že budem unavená 

ako kôň, nebudem mať chuť vypustiť zo 
seba zbytočné slovo, ale teším sa na 

posúvanie mojich hraníc. Teším sa na 

riešenie výbuchov hnevu mojich detí, lebo 

viem, že ma to posúva (len dúfam, že nie 

na psychiatriu).  Všimla som si na sebe, že 

keď toho mám viac naložené, tak vtedy 

vidím tie pravé priority, neriešim 

zbytočnosti a to ma celkom cibrí/obrusuje. 

Potom tie drobnosti, ktoré nám prídu do 
cesty, vieme brať s väčším nadhľadom 

alebo ich vôbec neriešim. Mnohé veci sa 

vyriešia aj samé – len ich treba vedieť 

odovzdať Bohu. Nie nadarmo sa hovorí, že 

všetko zlé je na niečo dobré.  Nebojme sa 

ťažkých chvíľ!  

Všade sa píše, že nie je nič krajšie, ako 
byť rodičom, ale myslím, že je na svete 

málo ťažších vecí, ako vychovať z detí 

slušných dospelých. Tiež jedna veľká 

výzva. Ja by som to asi skôr nazvala ťažká 

previerka psychických zdatností rodičov. 

Pre mňa najťažším osobným priznaním 

bolo, že mnoho vecí naše deti kopírujú po 

mne, môj spôsob riešenia situácií, gestá 

a hlavne slová. Sú našimi zrkadlami ale aj 
učiteľmi. Nútia nás zmeniť sa, vychovávajú 

nás  nielen v správaní (otázka typu: „prečo 

ty tu chodíš v topánkach a ja nemôžem“), 
v strave (čokoládu vo väčšom množstve si 

môžem dať len potajme – čo tiež nie je 

správne), či spánku („prečo ste vy hore, 

keď my musíme ísť spať – to je 
nespravodlivé“).  

Ale my rodičia sme úžasne učenlivé 

stvorenia, väčšinou sa skôr alebo neskôr 

vynájdeme. Vždy keď si myslíme, že to 

náročné obdobie máme za sebou, tak 

príde nové ešte náročnejšie obdobie, 

ktorému sa vieme prispôsobiť. Veľmi 

dôležité je krásne momenty rodičovstva 

rozoznať, byť za ne vďační a hlavne si ich 
vychutnať (ticho bez hádok a plaču, chvíle 

spoločnej zábavy pri hre, večerné vyznania  

„mám ťa rád“ po celodennom 

„psychoterore“), lebo nezvyknú trvať dlho.  

Som šťastná, keď si večer ľahnem do 

postele a poviem si, dnes som to zvládla 

lepšie ako minule, dnes som im vedela 
prejaviť o trochu viac lásky, dnes som im 

bola dobrým príkladom.  Ale nie vždy je to 

tak, niekedy som plná sklamaní zo seba 

s malou nádejou, že snáď zajtra to bude 

lepšie.  

Prajem Vám všetkým krásne leto plné 

rodičovskej pohody a veľa drobných 

radostí .                       Katka Goliašová 
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Prečo a ako čítať našim deťom dobré knihy? 

Desatoro čítania nahlas 
 
1.Keď si spolu čítate, nech to je jediná vec, ktorú robíte. 
Zabudnite na emaily, pracovné telefonáty, nepozmývanú kúpeľňu a podobne. Buďte pri nich svojou 
mysľou, nie len telom. Z celého dňa s vami trávia pravdepodobne len tú veľmi malú časť, a preto ich 
nechajte, aby si to naozaj užili, aby mali celých vás. Preto keď si s nimi sadnete s knižkou, nech je to 
jediná vec, ktorú budete robiť. 
 
2.Nikdy dieťa netrestajte tým, že zrušíte váš spoločný čas. 
15 minút čítania denne je pre intelektuálny, duševný a vzťahový vývin vášho dieťaťa to isté, čo dobrý pitný 
režim. Nebudete vášmu dieťaťu upierať vodu alebo večeru. Práve naopak, ak vaše dieťa večer 
nespolupracovalo – čo sa u prepracovaných rodičov a predráždených či unavených detí stáva často, nie 
iba u vás doma – večerné čítanie dokáže rozhárané vzťahy zastabilizovať.  
 
3.Dávajte si smiešne malé ciele.  
Ak ste doteraz nepestovali spoločný čas na čítanie, spočiatku bude ťažké zaimplementovať to do 
náročného denného rozvrhu Preto si dajte ciele, ktoré spokojne môžete nazvať smiešne malými – na 
začiatok stačí päť minút denne.  
 
4.Vytvárajte návyk. 
Päť minút každý jeden deň v týždni má vyššiu hodnotu ako jedna hodina v sobotu dopoludnia. Malými 
zlomkami totiž vytvárate návyk, a umožňujete dieťaťu pomaly prirastať ku knihám. Tak zvyšujete jeho 
šance, že o ne bude mať záujem aj vo vyššom veku, že si bude čítať pre potešenie. 
 
5.Majte správne očakávania. 
Malé deti sa budú určite mrviť. Knižky budú chcieť ožužlávať, budú chcieť preskakovať strany, a je možné, 
že po troch minútach zabudnú čo vlastne robíte. Väčšie deti vás budú zastavovať a prerušovať, klásť 
otázky. Najväčšie deti si budú chcieť stavať Lego alebo bunker, možno prezliekať bábiky. Alebo robiť 
brušáky. To všetko je v poriadku, a je to normálne. Na rozdiel od televízora vy im ponúkate interakciu, a 
aj tej sa treba učiť. Nechajte ich hýbať sa. 
 
6.Majte knihy poruke (a schovávajte ovládač). 
Tak bude pre vás aj deti podstatne ľahšie rozhodnúť sa pre ne. Do každej izby môžete na viditeľné miesto 
umiestniť košík alebo škatuľu s obľúbenými knižkami. Takisto ich umiestňujte do spodných poličiek.  
 
7.Majte knihy na očiach. 
Knihy štandardne vložené do police len ťažko zaujmú dieťa, nakoniec, je to len séria vedľa seba 
uložených chrbtov kníh s nadpismi. Knihy priebežne striedajte. 
 
8.Knihy opakujte. 
Opakovanie na úrovni vety a na úrovni príbehu je pre dieťa veľmi dôležité. 
Pomáha upevňovať vetné väzby, nové slová, pomáha chápať ako vlastne 
funguje príbeh. Nebuďte prekvapení ak (predovšetkým menšie) dieťa bude 
chcieť čítať stále tú istú knihu.  
 
9.Knihy striedajte. 
Nie, tieto dva body si neodporujú, aj keď sa to môže tak zdať. Známe knihy 
dieťaťu zabezpečujú známe podnety, avšak nové knihy jeho svet rozvíjajú.  
 
10.Pamätajte na svoj najdôležitejší dôvod, pre ktorý toto robíte: vzťah 
s vašim dieťaťom.  
Zdroj: http://citajmesispolu.sk/desatoro-citania-s-detmi/ 

 Mám básničku na jazýčku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Krížová cesta v MŠ 

V jedno obyčajné škôlkarské dopoludnie sme sa vydali na 
neobyčajnú cestu. Bola to posledná cesta nášho pána Ježiša 
Krista. Pobožnosť krížovej cesty sme slávili spoločne všetky 
triedy v jedálni. Našimi zastaveniami boli kríže, ktoré boli 
dotvorené detskou kresbou. Toto putovanie viedol páter Peter 
a sprevádzala nás ním pieseň Bol si tam, keď bol umučený 
Pán.          

Pedagógovia z MŠ sv. Vincenta de Paul 
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16. marec 2016 bol plný veselých básničiek. Konalo 

sa školské kolo súťaže ,,Mám básničku na jazýčku“. 

Všetky triedy sa stretli, aby si vypočuli prehliadku 

najkrajších básní a ich interpretov. Najprv si všetci 

precvičili svoje „hovoridlá“, prichystali svoje ušká 

a zoznámili sa s porotou. Porotu tvorili deti- predškoláci 

a ešte dve pani učiteľky. Bola to veľmi dobrá skúsenosť 

pre recitátorov predniesť svoje pripravené básne pred 

celou škôlkou. Jasne, výrazne, čisto a s prednesom.  

Recitátori boli odvážni a súťažili v troch vekových 

kategóriách. V najmladšej kategórii  prvé miesto získala 

Anička Bieliková z triedy Svetlušiek, na druhom sa 

umiestnila Anička Babiaková z triedy Mravčekov a na 
treťom Natálka Káčerová takisto od Mravčekov. 

V strednej kategórii bola na prvom mieste Hanka 

Šidlíková (Vážky), na druhom Laura Kozáková 

(Včielky), na treťom Jurko Noskovič (Vážky). Alžbetka 

Caránková (Lienky), získala prvé miesto v najstaršej 

vekovej kategórii, na druhý stupienok vystúpil Samko 

Dyttert (Motýliky) a tretiemu miestu sa potešil Lukáško 

Čunderlík (Lienky). Ale ocenení boli aj všetci ostatní 

interpreti, ktorí sa zúčastnili na tejto súťažnej 

básničkovej paráde. 
Andrejka Hercegová 

3 
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Besiedky ku dňu matiek  
 
Milí rodičia, tentokrát sme sa rozhodli priblížiť zážitky z besiedok ku dňu matiek formou 
miniankety hrdých mamičiek. 

 

 

 

 
 

 

 

Výroky a výtvory našich detí 
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Pre mňa osobne sú besiedky 

odmenou. Je to pre nás v rodine 

sviatok, keď sa koná besiedka. 

Musím kontrolovať moje emócie, 

inak by som si asi dosť poplakala 
od dojatia a od šťastia a vďaky za 

naše deti a za našu škôlku :-)         
Marianna Šabová. (Motýliky) 

Na besiedku som sa tešila a prišli sme ako praví 
Hujerovci v počte 6 ks. Oceňujem, že sa besiedky 
konajú po jednotlivých triedach, lebo deti majú viac 
priestoru a rodičia sa môžu lepšie spoznať. 
Páčilo sa mi, keď som videla ako boli pani učiteľky 
pokojné a priateľské k deťom a deti im to opätovali 
svojou snahou a šikovnosťou. Každé dieťa dostalo 
priestor a deti aj rodičia si besiedku užívali.  
A. Maasová (Vážky) 

Na besiedku ku Dňu matiek som 
sa veľmi tešila, hoci som ju kvôli 
dopravnej zápche ledva stihla. Ale 
podarilo sa, a ja som sa na 
poslednú chvíľku usadila a 
započúvala sa do piesní 
spievaných so srdcom pre 
mamičky. Margarétka brala 
prípravu na besiedku veľmi vážne, 
nič nám nechcela prezradiť, len pri 
hre som ju počula spievať si 
pesničky, čo odzneli aj na 
vystúpení. Veľmi pozitívne 
hodnotím, že do besiedky boli 
zapojené všetky deti, každé malo 
svoju úlohu, či už v rozprávke o 
hríbiku alebo o kozliatkach. Deti si 
to užívali, no mamičkám aj z oka 
vypadla slza dojatia. Akí sú tí naši 
drobci už veľkí a šikovní, no 
predsa sú ešte detsky roztomilí. 
M. Mačajová (Vážky) 
 

Na každú besiedku sa vždy veľmi teším😃. Deti sú vo 

svojej jednoduchosti a čistote úžasné osobnosti, 

ktorých spevácke a herecké výkony sú vždy 

prekvapujúce a úžasné. Na konci každého vystúpenia 

sa veru zjaví v mojom oku aj slzička😉  Babiaková 
(Motýliky, Mravčeky) 

Výrok z triedy Svetlušiek: 
 
Anička: Ja mám agresiu, nemôžem piť mlieko.  

Výrok z triedy 
Mravčekov: 
Pani učiteľka: Anička, 

chceš zapletané vrkoče? 
 
Anička: Hmmmmmm... to 

ma budú bolieť nohy.  
 
Pani učiteľka: A prečo ťa 

z vrkočov bolia nohy? 
 
Anička: Lebo keď ich 

zapletáš, musím dlho stáť. 

Výrok z triedy Lienok:  
V kostole chce ísť pozdraviť pani učiteľku. Mamička 

jej vraví, že nemôže, lebo speváci sú na chóre. 

Timka si skúmavo premeriava speváčky „Choré? 

Ale veď pani učiteľka nie je chorá!" 

Výroky detí z triedy Motýlikov:  

Otázka: „Julka, dnes ste boli v škôlke s 

ktorou pani učiteľkou?“ 
Odpoveď: „... no s Viky, lebo pani učiteľka 

Evička išla za ujom Františkom...“ 
 
(Vysvetlenie: predpokladám, že ujo 
František je Pápež František) 

Výroky detí z triedy Včielok:  

Biba mala narodeniny: Kedy mi 
už konečne budete meninovať? 

(gratulovať) 

Biba: Ako sa volá tato od kozy? 

Kozmama, Koztato? 

Aďo pri modlitbe: Aby sa mali 
pes, mačka aj sliepky dobre 

u babky.  

Hanka: „Pani učiteľka, aha, tam 
hore je vtáčik a dubka (búdka).“  

Včera sme trénovali na 

prekážkovej dráhe ako kto?.... 

No bývajú vo 

vesmíre?....Mimozemšťania 

(Kozmonauti) 



Mne sa škôlkárske 
besiedky veľmi 
páčia, deti sú 
neskutočne zlaté. 
Vidno na nich, ako z 
roka na rok rastú a 
dokážu sa naučiť aj 
náročnejšie 
básničky. A u nás sa 
aj tie bojazlivejšie 
deti naozaj snažili 
ukázať, aj keď cez 
slzičky. Páčilo sa mi, 
že pani učiteľky na 
nich netlačili, iba 
povzbudzovali. Mne 
osobne sa páčia 
tanečné kreácie s 
tými malými.  
P.S.: Pani učiteľky, aj 
keď je to pre vás 
veľmi náročné 
nacvičiť tie besiedky, 
my mamy a tatovia 
sa na ne veľmi 
tešíme    Zuzana 
Šabová (Včielky) 

MDD v MŠ sv. Vinceta 
 
Prečo majú vlastne deti svoj deň? 
 MDD má  svoj cieľ. V tento deň by sme 
si mali pripomínať bratstvo a 
porozumenie medzi deťmi a mali by 
sme ho venovať aktivitám s deťmi, 
myslieť na ich dobro a životné 
podmienky vo svete.  
I naše deti ďakovali za to, že nie sú 
sužované dlhodobými chorobami z 
nedostatku, detskou prácou i 
nutnosťou nechtiac opustiť svoje domovy z obavy pred vojnou.  O to viac si  vychutnali SVOJ 
DEŇ naplnený športovými úlohami, ktoré pre nich obetavo pripravil pán  Mókus s manželkou. 
 

Deti si mohli vyskúšať vedenie 
lopty pomocou florbalovej 
hokejky, skoky vo vreci, 
hádzanie na cieľ, udržať 
rovnováhu na balansačnom 
náradí i prekážkový beh. Na 
záver boli všetci odmenení 
medailami, dobrotami i pozo-
rnosťou vo forme knižky 
Bylinková abeceda. 
Vyslovujeme úprimné "Ďa-
kujeme" za poskytnutie špor-
tového náradia i náčinia a 
organizáciu športového dopo-
ludnia pánovi Mókusovi a jeho 
realizačnému tímu. 

Pedagógovia z materskej školy sv. Vincenta de Paul 
Deň otcov – stanovačka 
 

Tak ako po minulé roky, aj tentokrát sme oslávili deň otcov na 
dvore našej materskej školy. Počasie nám prialo, takže nám 
nič nestálo v ceste po súťažných disciplínach sa pohostiť 
grilovanými pochúťkami a užiť si noc v „stanovom mestečku“. 
Je to krásna akcia, ktorá utužuje vzťahy medzi rodičmi 
a hlavne prináša 
veľa radosti našim 
deťom. Veľká vďaka 
patrí pani učiteľkám, 
ktoré sú ochotné 
s nami túto tradíciu 
udržiavať.  

  

Besiedky u nás znamenajú veľkú udalosť, na ktorú sa teší celá 
rodina, a preto je nás minimálne 7 členov rodiny, ktorí sa na 
našu Hanku prídu pozrieť. Veľmi oceňujem snahu našich pani 
učiteliek vymyslieť originálne básničky, pesničky, tanečné 
choreografie. Deti sú skvelé, po celú dobu ako besiedka 
prebieha sa podvedome stále usmievam a keď sa pozriem na 
ostatných rodičov, sú na tom rovnako.  Samozrejme, keď 
vystupuje Hanka, tak som hrdá ako pávica, akú mám šikovnú 
dcéru. Je skvelé pozorovať aj sa zabaviť ako spontánne reagujú 
všetky detičky a ako vedia aj zaimprovizovať, ak zabudnú, čo 
sa naučili. Berú to s ľahkosťou a pohodou - myslím si, že to by 
sme sa mali my ako dospelí od nich naučiť, nebrať všetko tak 
veľmi vážne.  
Už  teraz sa tešíme na ďalšie besiedky.  

 Baša Janičinová (Včielky) 

Na besiedky sa vždy veľmi teším, pre mňa sú jedným z najkrajších kultúrnych podujatí  
Myslím si, že program pripravený pani učiteľkami ako i samotné prevedenie našimi deťmi 

je milé, úsmevné, miestami dojímavé. Na besiedke sa vždy cítim ako ten najdôležitejší 

človek podujatia (PR), ktorý tam nesmie chýbať a bez ktorého by to nemalo zmysel. A 

tak vždy sedím v prvom rade potešená a veľmi hrdá na výkon svojich detí. Doma sa často 

v spomienkach vraciame k týmto udalostiam a radi pozeráme fotky a videjká z besiedok.                                                      
I.Pitoňáková (Motýliky, Včielky) 
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BABIAKOVÁ Terezka 

BUJNA Slavko 

DYTERT Samko 

GARGULÁK Sofi    

HANUŠIAK Matúško 

HORNÁČEK Tobi 

JANEKOVÁ Julka 

KOLÍNEK Chris Lucas 

LAGÍNOVÁ Leuška 

LOJKOVIČ Dominik 

MAKOVNÍKOVÁ Henka 

MONTALVO Mateo Pavol 

PÉTEROVÁ Alžbetka 

 

JEDINÝ Jarko 

KALAFUT Juraj 

MADŽUNKOVÁ Elizka 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

MATTOVÁ Stellka  

MOSNÁR Matejko 

MUSAYEV Benjamínko 

 

 

 

 
 

 

NAGY Ronald 

SMOLEN Dominik 

TEREZKA Dominik 

WASCHEK Dominik 
 

Lúčime sa s našou škôlkou, nielen deti ale aj my rodičia. Naše deti tu prežili najkrajšie 

chvíle bezstarostného detstva. Odchádzame však s plnou náručou príjemných 

zážitkov. Počas chvíľ v škôlke sme nadviazali trvalé rodinné priateľstvá s inými rodičmi 
ale aj pani učiteľkami, pani upratovačkami. 
Škôlka bola domovom našich detí a my sme do nej tiež radi chodili. Každá brigáda, či 

akcia pre deti nás napĺňala živým Ježišom, láskou voči naším najdrahším stvoreniam, 

naším deťom. Lásku cítime od učiteliek, milých pani upratovačiek i kuchárok. Vďaka za 

to spoločenstvo, ktoré ste spolu s našimi deťmi vytvorili a za tie roky, ktoré sme tu 

prežili.                                                                                                         Ildi Štúňová 
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Lúčime sa milá škôlka  BENČO Benjamín 

CARÁNKOVÁ Alžbetka 

CESNEKOVÁ Natálka 

ČUNDERLÍK Lukáško  

DEMKO Marko 

GÁBOR Mikuláš 

GOLIAŠ Marcelko 

GERBER Jurko 

GRENDELOVÁ Dominika 

HALAMOVÁ Alžbetka 

HORÁČKOVÁ Klárka 

JEDINÁ Alžbetka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Milí rodičia, 
zverili ste nám  svoje krehké poklady, aby sme ich spoločným úsilím deň čo deň, krok za 

krokom pripravovali na zvládanie a prekonávanie prvých životných prekážok, učili ich 

osamostatňovať sa a nájsť si svoje miesto medzi rovesníkmi, aby sa vedeli popasovať 

s  prvými hádankami, rozriešiť jednoduchú úlohu, aby dostali vždy odpoveď na každú 

otázku: „Prečo?“ 
Po celý čas pobytu v materskej škole sme sa snažili dávať im lásku, posilňovať dôveru 

v seba, v blížnych a v neposlednom rade v Boha. Vštepovali sme im elementárny pocit 

bezpečia a lásky, čo je základným pilierom náboženskej výchovy v materskej škole, úctu ku 

všetkému dobrému, pestovali sme ich vôľové a charakterové vlastnosti, formovali sme ich 

zručnosti a vedomosti. Takto vyzbrojení na prekonávanie životných prekážok a na 

zvládnutie nových úloh sa vaše deti na školu veľmi tešia.  

Milé deti, 
prajem vám prázdniny plné zážitkov, slniečka a radosti.  A po prázdninách vás v škole čaká 

nová pani učiteľka, ktorá sa na vás už teraz teší. Možno sa opäť stretnete so svojimi 

kamarátmi zo škôlky, čakajú na vás aj noví kamaráti. Spolu budete prežívať mnohé príjemné 

dni, naučíte sa čítať, písať, počítať.  
Za všetky pani učiteľky, ktoré vás mali rady, vám prajem veľa úspechov, buďte šťastné, naše 

deti! Budeme sa tešiť, keď nás prídete navštíviť. Veríme, že sa vám bude v škole páčiť a budú 

z vás usilovní žiaci, z ktorých bude mať radosť nielen pani učiteľka, ale aj rodičia. Keď budete 

trpezliví, zodpovední a budete sa dobre učiť, vaše snaženie vám prinesie spokojnosť.  
Nech vás na vašich cestách sprevádza náš Pán!                                              Eva Antalíková 

PITOŇÁK Damianko 

SKOKŇOVÁ Natálka 

 

ŠABOVÁ Dominika 

ŠKURLOVÁ Magdalénka 

ŠMILŇÁK Jakubko 

ŠTÚŇ Dávidko 
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Mne sa škôlkárske 
besiedky veľmi 
páčia, deti sú 
neskutočne zlaté. 
Vidno na nich, ako z 
roka na rok rastú a 
dokážu sa naučiť aj 
náročnejšie 
básničky. A u nás sa 
aj tie bojazlivejšie 
deti naozaj snažili 
ukázať, aj keď cez 
slzičky. Páčilo sa mi, 
že pani učiteľky na 
nich netlačili, iba 
povzbudzovali. Mne 
osobne sa páčia 
tanečné kreácie s 
tými malými.  
P.S.: Pani učiteľky, aj 
keď je to pre vás 
veľmi náročné 
nacvičiť tie besiedky, 
my mamy a tatovia 
sa na ne veľmi 
tešíme    Zuzana 
Šabová (Včielky) 

MDD v MŠ sv. Vinceta 
 
Prečo majú vlastne deti svoj deň? 
 MDD má  svoj cieľ. V tento deň by sme 
si mali pripomínať bratstvo a 
porozumenie medzi deťmi a mali by 
sme ho venovať aktivitám s deťmi, 
myslieť na ich dobro a životné 
podmienky vo svete.  
I naše deti ďakovali za to, že nie sú 
sužované dlhodobými chorobami z 
nedostatku, detskou prácou i 
nutnosťou nechtiac opustiť svoje domovy z obavy pred vojnou.  O to viac si  vychutnali SVOJ 
DEŇ naplnený športovými úlohami, ktoré pre nich obetavo pripravil pán  Mókus s manželkou. 
 

Deti si mohli vyskúšať vedenie 
lopty pomocou florbalovej 
hokejky, skoky vo vreci, 
hádzanie na cieľ, udržať 
rovnováhu na balansačnom 
náradí i prekážkový beh. Na 
záver boli všetci odmenení 
medailami, dobrotami i pozo-
rnosťou vo forme knižky 
Bylinková abeceda. 
Vyslovujeme úprimné "Ďa-
kujeme" za poskytnutie špor-
tového náradia i náčinia a 
organizáciu športového dopo-
ludnia pánovi Mókusovi a jeho 
realizačnému tímu. 

Pedagógovia z materskej školy sv. Vincenta de Paul 
Deň otcov – stanovačka 
 

Tak ako po minulé roky, aj tentokrát sme oslávili deň otcov na 
dvore našej materskej školy. Počasie nám prialo, takže nám 
nič nestálo v ceste po súťažných disciplínach sa pohostiť 
grilovanými pochúťkami a užiť si noc v „stanovom mestečku“. 
Je to krásna akcia, ktorá utužuje vzťahy medzi rodičmi 
a hlavne prináša 
veľa radosti našim 
deťom. Veľká vďaka 
patrí pani učiteľkám, 
ktoré sú ochotné 
s nami túto tradíciu 
udržiavať.  

  

Besiedky u nás znamenajú veľkú udalosť, na ktorú sa teší celá 
rodina, a preto je nás minimálne 7 členov rodiny, ktorí sa na 
našu Hanku prídu pozrieť. Veľmi oceňujem snahu našich pani 
učiteliek vymyslieť originálne básničky, pesničky, tanečné 
choreografie. Deti sú skvelé, po celú dobu ako besiedka 
prebieha sa podvedome stále usmievam a keď sa pozriem na 
ostatných rodičov, sú na tom rovnako.  Samozrejme, keď 
vystupuje Hanka, tak som hrdá ako pávica, akú mám šikovnú 
dcéru. Je skvelé pozorovať aj sa zabaviť ako spontánne reagujú 
všetky detičky a ako vedia aj zaimprovizovať, ak zabudnú, čo 
sa naučili. Berú to s ľahkosťou a pohodou - myslím si, že to by 
sme sa mali my ako dospelí od nich naučiť, nebrať všetko tak 
veľmi vážne.  
Už  teraz sa tešíme na ďalšie besiedky.  

 Baša Janičinová (Včielky) 

Na besiedky sa vždy veľmi teším, pre mňa sú jedným z najkrajších kultúrnych podujatí  
Myslím si, že program pripravený pani učiteľkami ako i samotné prevedenie našimi deťmi 

je milé, úsmevné, miestami dojímavé. Na besiedke sa vždy cítim ako ten najdôležitejší 

človek podujatia (PR), ktorý tam nesmie chýbať a bez ktorého by to nemalo zmysel. A 

tak vždy sedím v prvom rade potešená a veľmi hrdá na výkon svojich detí. Doma sa často 

v spomienkach vraciame k týmto udalostiam a radi pozeráme fotky a videjká z besiedok.                                                      
I.Pitoňáková (Motýliky, Včielky) 
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Besiedky ku dňu matiek  
 
Milí rodičia, tentokrát sme sa rozhodli priblížiť zážitky z besiedok ku dňu matiek formou 
miniankety hrdých mamičiek. 

 

 

 

 
 

 

 

Výroky a výtvory našich detí 
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Pre mňa osobne sú besiedky 

odmenou. Je to pre nás v rodine 

sviatok, keď sa koná besiedka. 

Musím kontrolovať moje emócie, 

inak by som si asi dosť poplakala 
od dojatia a od šťastia a vďaky za 

naše deti a za našu škôlku :-)         
Marianna Šabová. (Motýliky) 

Na besiedku som sa tešila a prišli sme ako praví 
Hujerovci v počte 6 ks. Oceňujem, že sa besiedky 
konajú po jednotlivých triedach, lebo deti majú viac 
priestoru a rodičia sa môžu lepšie spoznať. 
Páčilo sa mi, keď som videla ako boli pani učiteľky 
pokojné a priateľské k deťom a deti im to opätovali 
svojou snahou a šikovnosťou. Každé dieťa dostalo 
priestor a deti aj rodičia si besiedku užívali.  
A. Maasová (Vážky) 

Na besiedku ku Dňu matiek som 
sa veľmi tešila, hoci som ju kvôli 
dopravnej zápche ledva stihla. Ale 
podarilo sa, a ja som sa na 
poslednú chvíľku usadila a 
započúvala sa do piesní 
spievaných so srdcom pre 
mamičky. Margarétka brala 
prípravu na besiedku veľmi vážne, 
nič nám nechcela prezradiť, len pri 
hre som ju počula spievať si 
pesničky, čo odzneli aj na 
vystúpení. Veľmi pozitívne 
hodnotím, že do besiedky boli 
zapojené všetky deti, každé malo 
svoju úlohu, či už v rozprávke o 
hríbiku alebo o kozliatkach. Deti si 
to užívali, no mamičkám aj z oka 
vypadla slza dojatia. Akí sú tí naši 
drobci už veľkí a šikovní, no 
predsa sú ešte detsky roztomilí. 
M. Mačajová (Vážky) 
 

Na každú besiedku sa vždy veľmi teším😃. Deti sú vo 

svojej jednoduchosti a čistote úžasné osobnosti, 

ktorých spevácke a herecké výkony sú vždy 

prekvapujúce a úžasné. Na konci každého vystúpenia 

sa veru zjaví v mojom oku aj slzička😉  Babiaková 
(Motýliky, Mravčeky) 

Výrok z triedy Svetlušiek: 
 
Anička: Ja mám agresiu, nemôžem piť mlieko.  

Výrok z triedy 
Mravčekov: 
Pani učiteľka: Anička, 

chceš zapletané vrkoče? 
 
Anička: Hmmmmmm... to 

ma budú bolieť nohy.  
 
Pani učiteľka: A prečo ťa 

z vrkočov bolia nohy? 
 
Anička: Lebo keď ich 

zapletáš, musím dlho stáť. 

Výrok z triedy Lienok:  
V kostole chce ísť pozdraviť pani učiteľku. Mamička 

jej vraví, že nemôže, lebo speváci sú na chóre. 

Timka si skúmavo premeriava speváčky „Choré? 

Ale veď pani učiteľka nie je chorá!" 

Výroky detí z triedy Motýlikov:  

Otázka: „Julka, dnes ste boli v škôlke s 

ktorou pani učiteľkou?“ 
Odpoveď: „... no s Viky, lebo pani učiteľka 

Evička išla za ujom Františkom...“ 
 
(Vysvetlenie: predpokladám, že ujo 
František je Pápež František) 

Výroky detí z triedy Včielok:  

Biba mala narodeniny: Kedy mi 
už konečne budete meninovať? 

(gratulovať) 

Biba: Ako sa volá tato od kozy? 

Kozmama, Koztato? 

Aďo pri modlitbe: Aby sa mali 
pes, mačka aj sliepky dobre 

u babky.  

Hanka: „Pani učiteľka, aha, tam 
hore je vtáčik a dubka (búdka).“  

Včera sme trénovali na 

prekážkovej dráhe ako kto?.... 

No bývajú vo 

vesmíre?....Mimozemšťania 

(Kozmonauti) 



Prečo a ako čítať našim deťom dobré knihy? 

Desatoro čítania nahlas 
 
1.Keď si spolu čítate, nech to je jediná vec, ktorú robíte. 
Zabudnite na emaily, pracovné telefonáty, nepozmývanú kúpeľňu a podobne. Buďte pri nich svojou 
mysľou, nie len telom. Z celého dňa s vami trávia pravdepodobne len tú veľmi malú časť, a preto ich 
nechajte, aby si to naozaj užili, aby mali celých vás. Preto keď si s nimi sadnete s knižkou, nech je to 
jediná vec, ktorú budete robiť. 
 
2.Nikdy dieťa netrestajte tým, že zrušíte váš spoločný čas. 
15 minút čítania denne je pre intelektuálny, duševný a vzťahový vývin vášho dieťaťa to isté, čo dobrý pitný 
režim. Nebudete vášmu dieťaťu upierať vodu alebo večeru. Práve naopak, ak vaše dieťa večer 
nespolupracovalo – čo sa u prepracovaných rodičov a predráždených či unavených detí stáva často, nie 
iba u vás doma – večerné čítanie dokáže rozhárané vzťahy zastabilizovať.  
 
3.Dávajte si smiešne malé ciele.  
Ak ste doteraz nepestovali spoločný čas na čítanie, spočiatku bude ťažké zaimplementovať to do 
náročného denného rozvrhu Preto si dajte ciele, ktoré spokojne môžete nazvať smiešne malými – na 
začiatok stačí päť minút denne.  
 
4.Vytvárajte návyk. 
Päť minút každý jeden deň v týždni má vyššiu hodnotu ako jedna hodina v sobotu dopoludnia. Malými 
zlomkami totiž vytvárate návyk, a umožňujete dieťaťu pomaly prirastať ku knihám. Tak zvyšujete jeho 
šance, že o ne bude mať záujem aj vo vyššom veku, že si bude čítať pre potešenie. 
 
5.Majte správne očakávania. 
Malé deti sa budú určite mrviť. Knižky budú chcieť ožužlávať, budú chcieť preskakovať strany, a je možné, 
že po troch minútach zabudnú čo vlastne robíte. Väčšie deti vás budú zastavovať a prerušovať, klásť 
otázky. Najväčšie deti si budú chcieť stavať Lego alebo bunker, možno prezliekať bábiky. Alebo robiť 
brušáky. To všetko je v poriadku, a je to normálne. Na rozdiel od televízora vy im ponúkate interakciu, a 
aj tej sa treba učiť. Nechajte ich hýbať sa. 
 
6.Majte knihy poruke (a schovávajte ovládač). 
Tak bude pre vás aj deti podstatne ľahšie rozhodnúť sa pre ne. Do každej izby môžete na viditeľné miesto 
umiestniť košík alebo škatuľu s obľúbenými knižkami. Takisto ich umiestňujte do spodných poličiek.  
 
7.Majte knihy na očiach. 
Knihy štandardne vložené do police len ťažko zaujmú dieťa, nakoniec, je to len séria vedľa seba 
uložených chrbtov kníh s nadpismi. Knihy priebežne striedajte. 
 
8.Knihy opakujte. 
Opakovanie na úrovni vety a na úrovni príbehu je pre dieťa veľmi dôležité. 
Pomáha upevňovať vetné väzby, nové slová, pomáha chápať ako vlastne 
funguje príbeh. Nebuďte prekvapení ak (predovšetkým menšie) dieťa bude 
chcieť čítať stále tú istú knihu.  
 
9.Knihy striedajte. 
Nie, tieto dva body si neodporujú, aj keď sa to môže tak zdať. Známe knihy 
dieťaťu zabezpečujú známe podnety, avšak nové knihy jeho svet rozvíjajú.  
 
10.Pamätajte na svoj najdôležitejší dôvod, pre ktorý toto robíte: vzťah 
s vašim dieťaťom.  
Zdroj: http://citajmesispolu.sk/desatoro-citania-s-detmi/ 

 Mám básničku na jazýčku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Krížová cesta v MŠ 

V jedno obyčajné škôlkarské dopoludnie sme sa vydali na 
neobyčajnú cestu. Bola to posledná cesta nášho pána Ježiša 
Krista. Pobožnosť krížovej cesty sme slávili spoločne všetky 
triedy v jedálni. Našimi zastaveniami boli kríže, ktoré boli 
dotvorené detskou kresbou. Toto putovanie viedol páter Peter 
a sprevádzala nás ním pieseň Bol si tam, keď bol umučený 
Pán.          

Pedagógovia z MŠ sv. Vincenta de Paul 
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16. marec 2016 bol plný veselých básničiek. Konalo 

sa školské kolo súťaže ,,Mám básničku na jazýčku“. 

Všetky triedy sa stretli, aby si vypočuli prehliadku 

najkrajších básní a ich interpretov. Najprv si všetci 

precvičili svoje „hovoridlá“, prichystali svoje ušká 

a zoznámili sa s porotou. Porotu tvorili deti- predškoláci 

a ešte dve pani učiteľky. Bola to veľmi dobrá skúsenosť 

pre recitátorov predniesť svoje pripravené básne pred 

celou škôlkou. Jasne, výrazne, čisto a s prednesom.  

Recitátori boli odvážni a súťažili v troch vekových 

kategóriách. V najmladšej kategórii  prvé miesto získala 

Anička Bieliková z triedy Svetlušiek, na druhom sa 

umiestnila Anička Babiaková z triedy Mravčekov a na 
treťom Natálka Káčerová takisto od Mravčekov. 

V strednej kategórii bola na prvom mieste Hanka 

Šidlíková (Vážky), na druhom Laura Kozáková 

(Včielky), na treťom Jurko Noskovič (Vážky). Alžbetka 

Caránková (Lienky), získala prvé miesto v najstaršej 

vekovej kategórii, na druhý stupienok vystúpil Samko 

Dyttert (Motýliky) a tretiemu miestu sa potešil Lukáško 

Čunderlík (Lienky). Ale ocenení boli aj všetci ostatní 

interpreti, ktorí sa zúčastnili na tejto súťažnej 

básničkovej paráde. 
Andrejka Hercegová 
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Oznamy  
Prevádzka MŠ v školskom roku 2015/2016 sa končí 1.7.2016 a plynule prechádza do 
prázdninového režimu pre prihlásené deti do 29.7.2016. 
 

Začiatok nového školského roka bude 5.9.2016.  
Materská škola sv. Vincenta de Paul má od januára 2016 nové logo, 
ktoré nám vytvoril výtvarník Peter Grejták .Je tam zobrazená loď, ktorá 
znázorňuje cirkev, ako miesto pokoja.  
 

V máji bolo vymenených 8 ks dverí z chodieb do átria a na dvor MŠ. Tieto náklady boli 
uhradené z fondu OZ IRR v hodnote 6 550 eur.  
 

V priebehu letných prázdnin sa bude na chodbách a v jedálni MŠ meniť podlahová 
krytina. Podklad sa bude brúsiť a nivelizovať. Súčasný stav bol už z hľadiska 
bezpečnosti a hygieny nevyhovujúci. Nová podlahová krytina bude z PVC a bude 
dodaná a montovaná firmou MRK CONTRACT, s.r.o. Kvôli tejto rekonštrukcii boli 
z chodieb odstránené staré radiátory a budú nahradené novými, vyhovujúcejšími. 
Hradíme ich z prostriedkov MŠ.  Táto investícia bude stáť OZ IRR približne 17 300 eur.  
V tejto súvislosti by sme vás radi požiadali o pomoc pri vypratávaní priestorov chodieb 
v priebehu prvého júlového týždňa.  
 

Krátky príbeh jednej preliezky  
 

Určite poznáte Príbeh hračiek, ktoré deti po 
určitom čase vymenia za nové. No a tie hračky 
sú z toho smutné a tak ďalej a tak ďalej...  Nie 
žeby preliezku, o ktorej píšem, deti vymenili za 
inú, ale tam kde pôvodne stála, tam by ju už deti 
využívať čoskoro nemohli. A určite by tam bola 
smutná. Tú preliezku sa teda rozhodli rodičia 
zachrániť a dať jej nový život, alebo ak chcete, 
potešiť ňou našich škôlkarov.  

Ako jednoducho to znie, tak komplikovane 
sťahovanie preliezky v máji a júni 2016 
prebiehalo. Najskôr sa na celú vec mračilo 
počasie, ktoré nad čímsi ronilo dažďové slzy. (A 
to viete, kým slzy vyschnú...) Alebo taký peň 
stromu, neverili by ste, ako húževnato bránil 
svoje miesto koreňmi. Nebyť skupiny ockov, ktorí namáhavo a prácne korene odkopali, 
likvidácia pňa frézou by nedopadla tak dobre, ako sa to napokon podarilo. Potom pár 
ockov všetko na centimeter vymeral a vykopal základy. Ďalšia skupina nadšencov 
základy zabetónovala a preliezku nalakovala, aby napokon opäť šikovní ockovia 
preliezku konečne poskladali na novom mieste.  

Teraz sa už všetci môžu smiať: slnko, lebo prišlo leto; preliezka, pretože slúži ďalej 
a škôlkari, lebo o zábavu majú postarané. Á, zabudol som, my sa smejme s deťmi tiež, 
pretože úsmev pristane vždy každému.  

Ďakujem všetkým rodičom a nadšencom, ktorí akýmkoľvek, hoc aj maličkým dielom 
pomoci, priložili ruku k dielu a vlastne napísali tento krátky príbeh a hlavne pánovi 
Maďžunkovi, iniciátorovi tejto záchrany. 

Michal Smolec, predseda OZIRR 

Čítanie pre rodičov 

 

V tomto niekedy až premotivovanom 

svete sa často vymieňa slovo problém za 

výzvu. Najprv som sa tomu bránila, smiala, 

ale teraz to beriem celkom vážne.  Čaká 

ma náročné obdobie, manžel na častých 

služobkách, práca, deti. Nebude to 

jednoduché, ale teším sa na to. Beriem to 

ako výzvu. Síce viem, že budem unavená 

ako kôň, nebudem mať chuť vypustiť zo 
seba zbytočné slovo, ale teším sa na 

posúvanie mojich hraníc. Teším sa na 

riešenie výbuchov hnevu mojich detí, lebo 

viem, že ma to posúva (len dúfam, že nie 

na psychiatriu).  Všimla som si na sebe, že 

keď toho mám viac naložené, tak vtedy 

vidím tie pravé priority, neriešim 

zbytočnosti a to ma celkom cibrí/obrusuje. 

Potom tie drobnosti, ktoré nám prídu do 
cesty, vieme brať s väčším nadhľadom 

alebo ich vôbec neriešim. Mnohé veci sa 

vyriešia aj samé – len ich treba vedieť 

odovzdať Bohu. Nie nadarmo sa hovorí, že 

všetko zlé je na niečo dobré.  Nebojme sa 

ťažkých chvíľ!  

Všade sa píše, že nie je nič krajšie, ako 
byť rodičom, ale myslím, že je na svete 

málo ťažších vecí, ako vychovať z detí 

slušných dospelých. Tiež jedna veľká 

výzva. Ja by som to asi skôr nazvala ťažká 

previerka psychických zdatností rodičov. 

Pre mňa najťažším osobným priznaním 

bolo, že mnoho vecí naše deti kopírujú po 

mne, môj spôsob riešenia situácií, gestá 

a hlavne slová. Sú našimi zrkadlami ale aj 
učiteľmi. Nútia nás zmeniť sa, vychovávajú 

nás  nielen v správaní (otázka typu: „prečo 

ty tu chodíš v topánkach a ja nemôžem“), 
v strave (čokoládu vo väčšom množstve si 

môžem dať len potajme – čo tiež nie je 

správne), či spánku („prečo ste vy hore, 

keď my musíme ísť spať – to je 
nespravodlivé“).  

Ale my rodičia sme úžasne učenlivé 

stvorenia, väčšinou sa skôr alebo neskôr 

vynájdeme. Vždy keď si myslíme, že to 

náročné obdobie máme za sebou, tak 

príde nové ešte náročnejšie obdobie, 

ktorému sa vieme prispôsobiť. Veľmi 

dôležité je krásne momenty rodičovstva 

rozoznať, byť za ne vďační a hlavne si ich 
vychutnať (ticho bez hádok a plaču, chvíle 

spoločnej zábavy pri hre, večerné vyznania  

„mám ťa rád“ po celodennom 

„psychoterore“), lebo nezvyknú trvať dlho.  

Som šťastná, keď si večer ľahnem do 

postele a poviem si, dnes som to zvládla 

lepšie ako minule, dnes som im vedela 
prejaviť o trochu viac lásky, dnes som im 

bola dobrým príkladom.  Ale nie vždy je to 

tak, niekedy som plná sklamaní zo seba 

s malou nádejou, že snáď zajtra to bude 

lepšie.  

Prajem Vám všetkým krásne leto plné 

rodičovskej pohody a veľa drobných 

radostí .                       Katka Goliašová 
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ČO SME PREŽILI  
Január: 
12.1. Bábkové divadlo „Betlehemská hviezda“  
20.1. Fidlikanti 
24.1. poníky v MŠ 
28.1. Posvätenie priestorov MŠ 
 
Február: 
2.2. Bábkové divadlo „Nebolo 
a potom bolo (stvorenie sveta)“ 
9.2. Karneval 
 
Marec: 
8.3. Poníky  
9.3. Návšteva prvákov v ZŠ VdP –  
predškoláci (Lienky, Motýliky) 
16.3. Mám básničku na jazýčku 
17.3. Bábkové divadlo „Zajkov veľkonočný príbeh“ 
21.3. Krížová cesta 
 
Apríl:  
7.4. Poníky 
20.4. Bábkové divadlo „O princoch a princeznách“  
 
Máj:  
3.5. Poníky  
10.5. Besiedka ku dňu matiek Svetlušky 
11.5. Besiedka ku dňu matiek Včielky 
12.5. Besiedka ku dňu matiek Vážky 
13.5. Besiedka ku dňu matiek Mravčeky 
17.5. Besiedka ku dňu matiek Motýliky 
18.5. Besiedka ku dňu matiek Lienky 
 
Jún:  
1.6. Športový deň detí v MŠ  
8.6. Bábkové divadlo „Dobrodružstvo kapitána Kotvičku“ 
16.6. Poníky 
17.6. Deň otcov 
23.6. Rozlúčka s predškolákmi 
 

REDAKČNÁ RADA VINCENTÍNKA 
Eva Antalíková (riaditeľka MŠ), Bronislava Caránková, Juraj Caránek, 
Katarína Goliašová, Michal Smolec, Andrea Hercegová, Iveta Wildová, Andrea Hažerová 
 
 
 
 

 
       Vincentínko 02, školský rok 2015/2016  

 

 
 
 
 
Milí priatelia,  

pre rodičov má začiatok leta zvláštnu príchuť. Končí sa rituál každodenného vodenia 
detí do škôlky, ráno nemusíme malých spachtošov vyháňať z teplých pelechov, no na 
druhej strane sa trápime tým, aký program deťom na leto pripraviť. Jedným prichádza 
úľava, iných letné mesiace napĺňajú úzkosťou ako to celé zorganizujú.  

Jedna vec však bežne uniká. Uplynulých 10 mesiacov bolo veľkou príležitosťou sa 
mnohé naučiť. A nie len pre deti. Áno, u nich je vidieť veľký pokrok, ktorý urobili 
v zručnostiach, vzťahoch, vyjadrovaní či v myslení. Pri čítaní letného Vincentínka je 
sympatické pozorovať aj to, aký „posun“ sme zažili za ostatných 10 mesiacov my ostatní: 
pedagógovia, rodičia a všetci, čo tvoríme toto spoločenstvo.  

Počas leta strávime s našimi deťmi oveľa viac času ako počas školského roka. Veríme, 
že spoločné chvíle budú pre Vám všetkých dobrým časom a možno Vám ich spríjemní aj 
Vincentínko. Zoberte si ho k vode, na prázdniny k starým rodičom alebo na stanovačku 
a pocítite, koľko sme toho spoločne prežili. Príjemné čítanie! 

Manželia Caránkovci  

 

„Kresťan, to je muž či žena 
s radosťou v srdci. Nieto kresťana 
bez radosti! Občiansky preukaz 
kresťana je radosť, radosť 
evanjelia, radosť byť vyvolenými 
Ježišom, zachránení Ježišom, 
obnovení Ježišom, radosť tej 
nádeje, že Ježiš nás očakáva, 
radosť, ktorá sa – aj v krížoch 
a v utrpení tohto života – prejavuje 
inakším spôsobom: pokojom 
v istote, že Ježiš nás sprevádza, 
že je s nami.“ 
Z homílie pápeža Františka 
v kaplnke Domu sv. Marty  


