
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.  

 
Január 
09.01.  záznam z našej škôlky v TV Ružinov 
14.01.  záznam z našej škôlky v RTVS v hlavnom spravodajstve 
22.01.  poníky v MŠ 
23.01.  triedny aktív predškolákov, stretnutie so školskou psychologičkou a zástupkyňou pre 1.stupeň Základnej školy 
sv. Vincenta 
24.01.  trieda Motýlikov bola na otvorenej hodine u prvákov ZŠ  
30.01.  Bábkové divadlo „Zablúdená ovečka“ 
 
Február 
01.02.  polročné prázdniny  
06.02.  orientačné testy školskej zrelosti 
08.02.  ľudová hudba Fidlikanti pripravili pre deti hudobný koncert „Povalašsky od zeme“, počas ktorého predstavili 
deťom hudobné nástroje 
08.-09.02.  zápis na ZŠ  
 
 
 
 
 
 

 
Február 
12.02.  rozlúčka s Fašiangami: karneval na tému „Zima, zimné radovánky“ 
(môžu prísť masky zvieratiek, hviezdičiek, vločiek, stromov, vetríkov, 
snehových kráľovien.....). Tešíme sa na Vás, milé deti! 
13.02.  Popolcová streda – obrad požehnania a udelenia popolca + 
požehnanie priestorov MŠ 
od 18.02.  prijímanie žiadostí o prijatie detí do MŠ 
21.02.  poníky v MŠ 
27.02.  bábkové divadlo „Nebolo a potom bolo“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČO SME UŽ PREŽILI V NOVOM ROKU: 

ČO NÁS ČAKÁ V NAJBLIŽŠOM OBDOBÍ: 

REDAKČNÁ RADA VINCENTÍNKA: 

Marec 
04.-08.03.  jarné prázdniny - prevádzka MŠ otvorená, strava sa 
bude dodávať, preto je potrebné dieťa záväzne prihlásiť (stravné na 
1 deň- 2,50 €, platiť sa bude v piatok 01.03. triednym pani 
učiteľkám, prípadne pani Antalíkovej). 
13.03.  poníky v MŠ 
20.03.  bábkové divadlo „Lienka Kikilienka a veľkonočné vajíčko“ 
26.03.  Environmentálna výchova o včelách „Medoví kamaráti“ 

 2 / Január - Február 2013 
 

 
Milí rodičia, deti a priatelia našej škôlky,  
 
 nachádzame sa na prelome dvoch 
významných období roka, ktoré majú možnosť 
prežívať aj naše deti v škôlke.  
 Končí obdobie fašiangov – plné veselosti, 
zábavy, plesania, masiek, ktoré deti zavŕšia 
karnevalom na tému „Zima, zimné 
radovánky“, a začína obdobie pôstu. 
Zlomovým dňom je tzv. škaredá, čiže 
popolcová streda, kedy sa počas štyridsiatich 
dní budeme pripravovať na najväčšie 
kresťanské sviatky – na Veľkú noc. V tento 
deň, 13. februára, príde k našim deťom páter 
Peter Šaradin, ktorý priamo v škôlke spraví 
obrad požehnania a udelenia popolca. 
Súčasťou jeho návštevy bude aj požehnanie 
priestorov našej škôlky. 

Pani učiteľky si pripravujú aktivity, prostredníctvom 
ktorých budú môcť deti prežívať pôstne obdobie im 
prijateľnou formou. Iste ste si už všimli zastavenia krížovej 
cesty umiestnené na stenách chodby v trakte, kde sa 
nachádzajú triedy Lienok a Vážok. Túto krížovú cestu 
nakreslili deti, ktoré navštevovali škôlku v prvý rok jej  

 

 
existencie. Odvtedy ju každý deň absolvujú deti so 
všetkými zamestnancami škôlky. Táto spoločná krížová 
cesta je príjemným zážitkom nielen pre deti, ale aj pre 
celý personál škôlky, a už teraz sa veľmi tešia na tú 
tohtoročnú. 

 pokračovanie na str. 10 

 
 
 
 
 
 

Zo života škôlky 
 

 Výrazným momentom uplynulého 
obdobia v škôlke bol zasnežený dvor, kde 
naše deti strávili veľa času sánkovaním, 
guľovaním či stavaním snehuliakov. Niektoré 
momenty Vám priblížime na stránkach 3-5. 

 Rovnako tu nájdete aj niekoľko 
básničiek, ktoré sa deti učili a aktivity, 
ktorými toto zimné obdobie prežili. 

 Toto číslo časopisu obohatili pani 
učiteľky aj milými výrokmi našich detí. 

Zápis, prijímanie detí do ZŠ a MŠ 
 

 Mesiac február intenzívne 
prežívajú najmä deti našej najstaršej 
triedy Motýlikov. Deti už absolvovali 
návštevu ZŠ, testy školskej zrelosti, 
ako aj samotný zápis do ZŠ, viac na 
str.8-9. 

 Od 18.februára začína aj zápis 
do MŠ, na týchto stránkach nájdete 
informácie o podmienkach prijatia do 
našej škôlky. 

Začína pôstne obdobie 
 

 Končí obdobie fašiangov, 
začína 40-dňové pôstne 
obdobie, ich význam Vám 
priblížime na str.10. 

 Ponúkneme Vám 
svedectvá rodín našej škôlky, 
inšpiráciu ako možno prežiť 
pôst, ako aj námet na krížovú 
cestu s našimi najmenšími 
deťmi, str.11. 

 

 Čo v tomto čísle časopisu nájdete? 



 
 
 
 
Fotodokumentácia triedy 
V každej triede je k dispozícii CD s fotkami. Ak máte záujem o fotky Vašich detí zo života a prostredia škôlky a triedy, 
môžete o CD požiadať triedne pani učiteľky. 
Zároveň chceme touto cestou poďakovať našim pani učiteľkám za kompletizáciu fotodokumentácie triedy! 
 

Personálne zmeny v rámci škôlky 
Od januára 2013 nám pribudla do triedy Vážok pani učiteľka Lenka (Magdalénka Péchyová). Máme aj novú pani 
upratovačku Gabiku Trpínovú, ktorá našim deťom pomáha aj s postieľkami a prezliekaním.  
Želáme Vám v škôlke veľa príjemných okamihov a vyprosujeme veľa milostí do Vašej práce ako i osobného života! 
 

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 
 

Najbližšie grantové projekty škôlky 
1. OZ IRR v spolupráci s MŠ sa chce zapojiť do výzvy MČ Ružinov s projektom „Rozprávkou k zdravému životnému 

štýlu“ a žiadať tak o grant pre škôlku vo výške 5000€. Termín na podanie žiadostí je 28.2.2013.  
2. Tak ako minulý rok aj tento rok v apríli chceme žiadať aj o zamestnanecký grant v Slovenskej Sporiteľni, ktorým 

môže škôlka získať až 1000€. 
Ak aj vy sa chcete zapojiť do nejakého projektu, ktorým vie škôlka získať finančné prostriedky a prispieť tak 
k zatraktívneniu výučbového procesu pre naše detičky, PROSÍM kontaktujte OZ IRR mailom skolka.irr@gmail.com. 
 

Ciele OZ IRR na rok 2013 
1. Rozvíjať spoločenstvo detí a rodičov, ktorí aktívne prispievajú k budovaniu spoločného diela "cirkevnej MS" formou: 

• spoločného výletu detí, rodičov a zamestnancov MŠ mimo prostredia MŠ 

• brigád s opekačkou v priestoroch školského dvora MŠ 

• vydávania časopisu Vincetnínko o dianí v našej MŠ 
2. Podporiť OZ Vincentinum pri plánovaní a realizácii projektu revitalizácie spoločnej jedálne SŠ VDP (výkon aj 

plánovanie) 
3. Naďalej efektívne znižovať prevádzkové náklady MŠ, plán výmeny okien, výmeny dverí, zbytočne neprekurovať 

priestory... 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

OZNAMY: 

Akcia „Predaj Vianočných medovníkov a koláčikov“ 
V decembri 2012 sa uskutočnila akcia „Predaj Vianočných medovníkov 
a koláčikov“. Predajom týchto dobrôt a rozmanitých vianočných ozdôb, sa nám 
podarilo pre našu škôlku vyzbierať 3.620 €, konkrétne sa farnosti: Vrakuňa 868€, 
kostol sv. Vincenta 1.162€, Trnávka 1.089€, Miletičová 500€. 
Ľudia boli nadšení aké krásne ozdoby sme im ponúkali a pečivo sa v každej 
farnosti minulo ako prvé, na sv. omšiach o 11:00hod. sme už nemali skoro žiadne 
medovníčky. 
Vieme koľko námahy je za každým upečeným plechom pečiva, za každou 
vyrobenou ozdobou. Preto patrí VĎAKA každému kto prispel k uskutočneniu tejto 
akcii, a najmä mamičkám, ktoré celú akciu pripravili a skoordinovali – Ildiko 
Štúňovej, Barborke Belišovej, Baške Gerberovej, Andrejke Kalafutovej, Andrejke 
Maasovej, Mary Máčajovej! 
Vďaka vyzbieraným príspevkom sa podarilo vyplatiť nový kotol v škôlke a od 
januára 2013 si v celom objekte škôlky kúrime sami. Pán Boh zaplať! 

Spýtali sme sa rodičov: 
ČO PRE VÁS ZNAMENÁ PÔST, AKO HO PREŽÍVATE VO SVOJEJ RODINE? 
ZAPÁJATE DO OBDOBIA PÔSTU AKTÍVNE AJ DETI? AKO? MÁTE NEJAKÉ ŠPECIFICKÉ AKTIVITY VO SVOJEJ RODINE? 

Pôst je pre mňa príprava na slávenie Veľkonočných sviatkov, 
také upratovanie si v sebe a stíšenie. Keďže je to u nás hektické, 
je to hlavne o spoločnej modlitbe. Pripomíname deťom, že je 
pôst, a prípadne sa dohodneme čoho sa zriekneme (najčastejšie 
činnosti, ktoré majú radi: TV, PC). Zvykli sme si robiť za dobré 
skutky papierové srdiečko, ktoré sme dali Ježišovi k nohám pod 
kríž. 

Andrea Jediná (tr.Lienok, tr.Motýlikov) 
 

Pôst je pre mňa čas odriekania, uvedomenie si, že by sme sa 
sebazapieraním mali snažiť byť lepšími. V rodine sme doteraz 
spolu pôst neprežívali, nemyslím si, že neškolopovinné deti 
tomu rozumejú. Tento rok by som však rada zapojila aj deti – 
pripravujú sa na prvé sväté prijímanie aj na hodinách 
náboženstva, aj na prípravke v kostole budú hovoriť o pôste, 
a tým budú vedieť viac. Rada sa inšpirujem zo stránok časopisu.  

Erika Potocká (tr.Mravčekov) 
 

Pôst pre mňa znamená príležitosť zmeniť sa. Snažíme sa s deťmi 
plniť pôstne predsavzatia z detských sv. omší – menej sladkostí, 
viac modlenia, a pod.. Vo Veľkom týždni niekedy zahalíme kríž,  

robíme si poslednú večeru, pri ktorej si navzájom žehnáme, ideme 
spolu na obrady.   

      Katka Sadovská (tr.Včielok) 
 

Pôst pre mňa znamená smutné obdobie ☺ ...no aj obdobie, kedy je 
špeciálne čas sa viac stíšiť, upriamiť sa na Boha, pripomínať si 
utrpenie a smrť Ježiša Krista a myslieť na posledné veci ako súčasť 
života. V rodine si dávame úmysel za čo alebo za koho by sme chceli 
počas 40 dní viac myslieť v modlitbe, striedmosťou v reči (bez 
zbytočných pripomienok a komentárov), trpezlivosťou 
v opakujúcich sa situáciách, prijímaním dňa, života ako prichádza, 
vnímavosťou na potreby druhých, ... 

Andrea Kalafutová (tr. Lienok) 
 

Pôst je pre mňa obdobím intenzívnejšej prípravy na Veľkú noc, čas 
kedy si viac pripomínam utrpenie Pána Ježiša. V rodine sa snažíme 
dať si nejaké predsavzatie, napr. náš Miško nepil sirupovú vodu, ale 
len vodu, hlavne v piatok obmedzujeme maškrty, ale aj sa viac 
modlíme, ideme v pracovný deň na sv. omšu a čítame si z Písma. 
Okrem toho to je aj podpora pre deti z Afriky. 

 Mary Máčajová (tr. Motýlikov)

 

5. Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž. 
Z poľa sa vracia domov unavený Šimon. Vojak vidí, že Pán Ježiš už 
nevládze a tak dá Ježišov kríž niesť Šimonovi. 
Pane Ježišu, daj mi prosím pozorné srdiečko na potreby ľudí okolo 
mňa. Daj mi prosím silu, aby som dokázal ochotne pomôcť tým 
okolo mňa, ktorí to potrebujú. 
 

6. Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku. 
Cez zástup sa prediera žena, Veronika. Chce Pánu Ježišovi pomôcť. 
Ona nevládze vziať jeho kríž. V rukách má bielu šatku a utiera ňou 
tvár Pána Ježiša. Aká je prekvapená, keď na šatke zostala krvavá 
podoba Ježišovej tváre. Stráži si tento poklad. 
Pane Ježišu, svoju podobu si vtlačil aj do mojej duše pri krste. Pomôž 
mi chrániť sa hriechu, aby som Tvoj obraz v mojej duši nezničil. 
 

7. Pán Ježiš druhý raz padá pod krížom. 
Pán Ježiš dostal toľkú pomoc – Panna Mária, Šimon, Veronika 
a znovu padá. Padá napriek pomoci. Je veľmi unavený, ubolený, no 
napriek tomu sa opäť postaví a kráča ďalej. 
Pane Ježišu, aj ja som znovu spravil niečo zlé. A to aj napriek 
dohováraniu rodičov, aj napriek tomu, že som už povedal „Prepáč“, 
aj napriek tomu, že som sľúbil, že to viackrát už nespravím. Prosím 
daj mi silu, aby som to už znovu nespravil. 
 

8. Pán Ježiš napomína plačúce ženy.  
Ježiš práve prešiel bránou mesta a vidí ženy, ktoré nad ním 
nariekajú. Je im ľúto zbitého Ježiša. Pán Ježiš im hovorí: „Neplačte 
nado mnou, ale sami nad sebou a nad svojimi deťmi.“ 
Pane Ježišu, daj mi silu, aby som neplakal pre zbytočnosti – keď sa 
nemôžem ísť hrať; keď mi rodičia nechcú, alebo nemôžu niečo kúpiť; 
keď nemôžem pozerať rozprávku. Namiesto toho mi daj slzy ľútosti, 
keď spravím niečo zlé. 
 

9. Pán Ježiš tretí raz padá pod krížom. 
Pán Ježiš padá tretí raz. Už leží, celkom na zemi. Nevládze, ale 
neplače, nenarieka, predsa z posledných síl vstáva a ide na Golgotu.  
Pane Ježišu, pomôž mi prosím vstať od hry či rozprávky a pomôcť 
rodičom, keď to potrebujú. Pomôž mi prosím bez nariekania 
poslúchnuť keď ma rodičia o niečo požiadajú. 
 

10. Pánu Ježišovi zvliekajú šaty. 
Keď prišli na Golgotu, kríž dali nabok. Vojak stiahol šaty z Pána 

Ježiša a všetky rany sa znovu otvorili. Zobrali mu všetko čo mal. 
Pane Ježišu, ty si nám ukázal, že veci, ktoré máme, nie sú až tak 
dôležité. Pomôž mi prosím byť skromným, nechcieť vždy to 
najlepšie, najkrajšie. Pomôž mi prosím spoznať pravé hodnoty ako 
je láska, dobrota srdca, na ktorých sa zakladajú skutočné 
priateľstvá.  
 

11. Pána Ježiša pribíjajú na kríž. 
Pána Ježiša kladú na kríž. Vojak berie klince a pribíja nimi Ježišove 
ruky a nohy. Pána Ježiša to veľmi bolí. Nemôže sa ani pohnúť. 
Pane Ježišu, prosím Ťa za deti, ktoré sa nemôžu hýbať, lebo sú 
choré. Nauč ma prosím byť vďačný za moje zdravé ruky a nohy.  
 

12. Pán Ježiš na kríži zomiera. 
Pán Ježiš visí na kríži. Ani v takejto ťažkej chvíli nemyslí na seba, ale 
na nás. V tichu umierania hovorí Jánovi: „Hľa, tvoja matka“ a Márii: 
„Hľa tvoj syn“. Od tej chvíle sa apoštol Ján staral  o Pannu Máriu 
a Panna Mária o neho, a o nás všetkých. 
Pane Ježišu, ja často krát myslím len seba, nechce sa mi podeliť ani 
s rodičmi, ani so súrodencami, ani s kamarátmi. Ďakujem Ti , Pane 
Ježišu aj za to, že keď si zomieral na kríži, myslel si najmä na nás 
a dal si nám Pannu Máriu za našu Nebeskú Maminku, ktorá nám 
stále pomáha. 
 

13. Pána Ježiša skladajú z kríža. 
Mŕtve telo Pána Ježiša skladajú z kríža a dávajú ho Panne Márii. Je 
jej ťažko, akoby jej meč prebíjal srdce. 
Pane Ježišu, ďakujem Ti za to, že si mi dal rodičov, ktorí sa o mňa  
starajú. Keď mi je ťažko, keď mi niekto ublížil, keď som chorý. 
Utekajú mi na pomoc, keď padnem, alebo keď mi niečo nejde. 
Pomôž prosím aj mne byť pozorným k bolesti iných. 
 

14. Pána Ježiša pochovávajú. 
Telo Pána Ježiša zavinú do bieleho plátna a ukladajú do nového 
hrobu. Sú smutní, lebo strácajú Priateľa a Učiteľa. 
Pane Ježišu, my vieme, že si nezostal v hrobe. Na tretí deň si vstal 
zmŕtvych. Ďakujeme za Tvoju smrť a zmŕtvychvstanie, ktoré nám 
otvorili nebo.  
 
Modlitba na úmysel Svätého Otca: Otče náš..., Zdravas Mária..., 
Sláva Otcu... 
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KRÍŽOVÁ CESTA DETÍ 

 
Fašiangy, to je symbol veselosti, zábavy, hodovania a 

pitia. Také boli fašiangy v minulosti a také sú v 
redukovanej podobe takmer vo všetkých regiónoch 
Slovenska i dnes. Fašiangové obdobie sa začína od Troch 
Kráľov a trvá do popolcovej stredy. Je v podstate 
obdobím prechodu od zimy k jari.  

Na Slovenskom vidieku v minulosti k fašiangom patrili 
neodmysliteľné zakáľačky, maškary a muzika. Mnohé 
dediny a osady si tieto obyčaje zachovávajú dodnes. 
Mládenci – fašiangovníci poobliekaní do masiek sa v 
poslednú fašiangovú nedeľu vydávali na obchôdzku z 
domu do domu. Za odmenu dostávali slaninu, klobásu, 
vajíčka, koláče a samozrejme aj vypiť. K typickému 
pečivu „na ponúkanie“ patrili smažené šišky – 
pampúšiky a fánky. Vyvrcholenie fašiangových sviatkov 
bolo vo fašiangový utorok – posledná muzika spojená s 
pochovávaním basy. 

V mestách sa zase v čase fašiangov okrem tanečných 
zábav a plesov konali rôzne sprievody remeselníckych 
cechov, súťažné hry, prijímanie učňov za tovarišov a 
pod. Fašiangy boli a hádam ešte i sú nielen tou zvláštnou 

časťou roka, keď – ako hovorí tradícia – „by malo byť 
všetko naopak“, ale je to i čas stretávania sa, 
spoločenských posedení a akéhosi „vzývania“, aby rok, 
ktorý sa len nedávno začal, bol štedrý a bohatý ako 
fašiangový čas. 
 

Po období fašiangov nasleduje 40 dňové pôstne 
obdobie až do Veľkého piatku, kedy začína Veľkonočné 
obdobie. Kalendárovo pohyblivý sviatok Veľkej noci závisí 
od vzájomného vzťahu jarnej rovnodennosti a lunárneho 
cyklu.  

 
Keď počujeme „pôst“, väčšina z nás si predstaví 

zrieknutie sa mäsa, prípadne niečoho nám príjemného. 
Aby sme však pôst, čiže obdobie prípravy na 
najvýznamnejší kresťanský sviatok – na Veľkú noc, mohli 
prežiť čo najlepšie, nemalo by to v našich životoch 
znamenať len zriekanie sa zlého, ale aj hojnosť toho 
dobrého, Bohu milého. Nie je možné si odopierať 
a zároveň si nedopriať, naopak je nutná vyvážená 
kompenzácia.  (zdroj: www.vyveska.sk/popolcova streda) 

 
 
 

 
Úvod: 
Pán Ježiš urobil niečo veľmi obdivuhodné – hoci bol nespravodlivo 
odsúdený, vzal na seba kríž a niesol ho až na Golgotu, kde ho 
ukrižovali. To všetko urobil pre nás. Obetoval sa za nás, aby nám 
otvoril nebo, aby ho otvoril aj tebe! 
Kríž, ktorý Pán Ježiš niesol bol veľmi ťažký, niekoľko krát aj pod 
ním padol, vojaci ho bičovali a mnohí sa mu vysmievali. On to však 
spravil z lásky pre nás. Počas tejto cesty boli však aj odvážni ľudia 
– Panna Mária, Veronika, Šimon, ktorí mu pomohli. Aj my mu 
môžeme pomôcť, tým že počas modlitby krížovej cesty budeme 
dobrí, tým že budeme poslúchať, tým, že budeme pomáhať. 
Pane Ježišu, túto krížovú cestu chcem obetovať za ... (vzbudíme si 
úmysel) 
 

Zastavenia:  
1/ Pri každom zastavení prečítame názov zastavenia. 
2/ Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. (pokľakneme) Lebo si 
svojím krížom vykúpil svet. 
3/ Zamyslenie k danému zastaveniu. 
4/ Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci. 
 

1. Pán Ježiš je odsúdený na smrť. 
Pán Ježiš je pred Pilátom. Všetci čakajú na rozsudok a kričia: 
“Ukrižuj, ukrižuj ho!“. Aj napriek tomu, že Pilát nenašiel žiadnu 
vinu na Ježišovi, odsúdil ho na smrť, lebo sa bál.  
Pane Ježišu, viem, že si bol nevinne odsúdený. Daj mi silu zastať sa 
nevinného kamaráta/spolužiaka, keď sa mu ostatní posmievajú. 
 

2. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia. 
Vojaci dávajú Ježišovi na hlavu tŕňovú korunu, plášť a posmievajú 
sa mu. Potom mu dávajú na plecia kríž. Je veľmi ťažký. Pán Ježiš si 
toto utrpenie nezaslúžil, no v tichosti ho prijíma. Robí to pre nás. 

Keď sa mi niečo 
nedarí, hneď sa 
hnevám, plačem, 
kričím, ľahko sa 
hneď vzdám. 
Pane Ježišu, 
pomôž mi prosím 
trpezlivo 
prekonávať aj tie 
ťažšie veci. 
 

3. Pán Ježiš prvý 
raz padá pod 
krížom. 
Pán Ježiš padá na 
zem. Je slabý, 
nevládze. Celú noc predtým ho bili bičmi, nemá mu kto pomôcť. 
Pane Ježišu, nechali Ťa samého. Aj ja ťa veľakrát nechávam 
samého, keď chcem všetko zvládnuť sám, keď sa mi nechce ísť 
do kostola, keď sa mi nechce sa ráno alebo večer pomodliť. 
Prosím, nauč ma na Teba celý deň myslieť, pri hre, v škôlke, 
doma a pomôž mi sa viac sústrediť na modlitbu. 
 

4. Pán Ježiš sa stretáva so svojou Matkou. 
Medzi ľuďmi Pán Ježiš zbadá najmilšiu tvár – svoju mamu, 
Pannu Máriu. Zastane a pozerajú sa na seba. Pannu Máriu tu 
veľmi bolí, keď vidí ako jej syn trpí. Veľmi by mu chcela pomôcť. 
Pane Ježišu, chcem Ti teraz poďakovať za moju mamku, ktorá 
stojí pri mne, keď mi je ťažko; stará sa o mňa, keď som chorý; 
varí mi dobré jedlá; má ma rada. Pomôž mi, aby som ju 
nezarmucoval, aby ju kvôli mne nebolelo srdiečko. 
 

KONČIA FAŠIANGY, ZAČÍNA OBDOBIE 40 DŇOVÉHO PÔSTU 
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ZO ŽIVOTA ŠKÔLKY 

 
 

 
 
 
 
            Mesiac Január sa v škôlke niesol 
v znamení vesmíru, slnka, hviezd, 
planét, dňa a noci, štyroch ročných 

období, a z toho najmä v znamení zimy.  
                      

    Deti sa naučili veľa pekných 
básničiek a pesničiek. Vyrábali 
nápadité výtvory, nástenky zaplnili 
krásne maľby. Z každého rohu na nás 
vykúkali rôzni snehuliaci, no najmä 
spokojné vyšantené deti.  
 
     Možno veľa Bratislavčanov bolo 
ufrflaných a hundrajúcich na zasnežené 
cesty a chodníky, ale deti sa tešili 
z výnimočnej nádielky snehu. A deti 
v našej škôlke si ho naplno užívali 
a vychutnávali. Každý deň strávili veľkú 
časť doobedia na školskom dvore – 

guľovali sa, stavali snehuliakov 
a dokonca aj iglu, robili v snehu 
anjelikov. Ústredným záujmom 
bol pre nich umelo vytvorený 
kopec. Po prvý krát bol 
maximálne vyťažený na 
sánkovanie a šmýkanie. Všetka 
práca a úsilie rodičov vynaložené 
pri vytváraní kopca, boli 
korunované veľkým úspechom, 
nadšením a spokojnosťou našich 
detí.  
      Ešte raz patrí veľká vďaka 
všetkým rodičom, ktorí kopec 
pomohli vytvoriť! 

 
 

„„MMôôjj  ppoohhľľaadd  jjee  ttaakkýý,,  žžee  ookkrreemm  ddeettsskkeejj  rraaddoossttii,,  uummeelloo  vvyyttvvoorreennýý  kkooppeecc  nnaa  

ddvvoorree  mmáá  vviiaacceerroo  ppoozziittíívv..  JJeeddnnaakk  pprraakkttiicckkýý  vvýýzznnaamm,,  žžee  jjee  ttoo  vv  rráámmccii  aarreeáálluu  

šškkoollsskkééhhoo  ddvvoorraa  aa  tteeddaa  ssmmee  nneemmuusseellii  ssttrrááccaaťť  ččaass  nneejjaakkýýmm  pprreessúúvvaanníímm  ssaa  aa  

ttiieežž  zzaassnneežžeennýý  kkooppeecc  jjee  vvžžddyy  lláákkaavvýý..  TTaakkýý  ssnneehhuulliiaakk,,  ččii  ssnnaahhaa  oo  ppoossttaavveenniiee  iigglluu  ((ttrriieeddaa  vvččiieellookk))  nniiee  jjee  vvžžddyy  

kkoorruunnoovvaannéé  úússppeecchhoomm,,  pprreettoožžee  vveeľľmmii  zzáávviissíí  oodd  ""kkvvaalliittyy""  ssnneehhuu..  VVnníímmaallaa  ssoomm,,  žžee  aajj  kkeeďď  ttiieettoo  ččiinnnnoossttii  ddeettii  zzaauujjaallii,,  

nneebboolloo  ttoo  ddllhhooddoobbéé  aa  zzaakkaažžddýýmm  cchhcceellii  ttiieettoo  ččiinnnnoossttii  ddooppllnniiťť  ssppúúššťťaanníímm  ssaa  zz  kkooppccaa..  SSaammoozzrreejjmmee,,  ttýýmm,,  žžee  kkooppeecc  jjee  

jjeeddeenn  aa  jjee  ppääťť  ttrriieedd,,  mmuusseellii  ssmmee  ddaannéé  ččiinnnnoossttii  nnaa  ddvvoorree  ttrroocchhuu  kkoommbbiinnoovvaaťť,,  aabbyy  nneepprriiššlloo  kk  úúrraazzoomm,,  aallee  mmyyssllíímm,,  žžee  

kkooppeecc  jjeeddnnoozznnaaččnnee  ssppllnniill  ssvvoojjuu  zziimmnnúú  mmiissiiuu  ::))..  „„  

p. uč. Miška (tr. Včielok) 
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Štyri ročné obdobia 
Každý rok má štyri deti:  
leto, jeseň, zima, jar, 
každučké má inú tvár. 
Štyri ročné obdobia, 
Vždy nám radosť urobia. 
Na jar kvitne konvalinka, 
zvončekami stále cinká. 
V lete včielka Bzučala, 
medík nosí do úľa. 
Na jeseň si vietor píska, 
mocne fučí na strniská. 
V zime sniežik napadá, 
až je biela záhrada. 
Tak to ide krokom krok, 
dookola celý rok. 

V noci sa vždy vynorí, 
nad domy a nad hory. 
Po nebi sa túla, 
veľká biela guľa. 
Čo je to?  
(mesiac) 
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PESNIČKY, BÁSNIČKY, HÁDANKY, ktoré sa deti učili: 

Zima 
Padá sniežik bielučký, 
zima je zimička... 
Táto naša pesnička 
letí do nebíčka. 
Vďaka Ti za sniežik môj milý Pane,  
za boby, za lyže, sane. 

Farby 
Papier je bielučký, 
Farebné sú farbičky. 
Žltou kreslím slniečko,  
Červenou zas jabĺčko. 
Zelená je trávička, 
Modrá kvapka z nebíčka 

Po oblohe túla sa, 
zlaté lúče natriasa. 
Z nebíčka sa na nás smeje, 
občas páli, občas hreje. 
Čo je to? 
(slnko) 

VÝROKY  A  VÝTVORY našich detí 

Dieťa  tretí deň v škôlke, v prudko adaptačnej fáze plače 
a plače: „Mamičkaaaaaaa!“ 
Učiteľka ho drží na rukách, zahľadí sa do jeho uplakanej tváre 
a obdivuje ten neutíchajúci razantne nasadený tón  plaču 
a vraví: 
„Natálka, ty budeš slávna speváčka.“ 
„Ja nebudem speváčka!!!“ 
„A čo budeš?“ 
„Ja budem Natálka Mamičková!“ 

(tr. Mravčekov) 

Jarko kýva Dominikovmu ockovi a maminke 
a natešene skonštatuje: „To sú ockovia 
a maminkovia!“  

(tr. Lienok) 

Andrejko vrazil na školskom dvore do p. učiteľky, ktorá mu 
hovorí: "No, Andrejko, čo treba povedať?"  
Andrejko: "Nič sa nestalo." 
p. učiteľka: "Prosím?" 
Andrejko: "Aha, tak prepáč." 

(tr. Včielok) 

 

- začína poznávané javy porovnávať, analyzovať – vyvíja sa 
analytické myslenie 
- postupne si osvojuje logické postupy ( chápe zaradenie prvku do 
určitej skupiny ), logické operácie sa rozvíjajú predovšetkým 
učením, dieťa sa učí s pomocou učiteľky uvažovať určitým 
spôsobom, vyhľadávať rôzne spôsoby riešenia toho istého 
problému – divergentné myslenie 
- vie triediť podľa niektorých spoločných znakov  
- spolu s myslením sa obohacuje aj reč dieťaťa 
- má praktickú znalosť gramatickej stránky materského jazyka 
- rečový prejav je po obsahovej a formálnej stránke dokonalejší, 
bohatšia slovná zásoba ( dramatizácia rozprávky alebo príbehu, 
rozprávanie podľa obrázku, čo najviac pomenovaní pre ovocie, 
zeleninu, nábytok, zvieratá, kvety, čo je v dome, na záhrade, hry, 
šport, autá...) 
Rozvoj vnímania : Vnímanie je základom poznania, zdrojom 
bezprostrednej skúsenosti, stáva sa postupne diferencovanejším. 
- analyzuje celok na časti, čím rastie schopnosť pozorovania 
- zrakovo vníma celok ako súbor detailov, uvedomuje si súvislosti 
medzi nimi 
- rozpoznať určitý tvar v okolí – čo je guľaté, trojuholníkové, 
štvorcové... 
- rozpoznať odlišnosti na dvoch obrázkoch 
- nájsť určitú osobu alebo predmet na obrázku 
- uhádnuť rozprávku podľa charakteristického obrázku 
- sluchové vnímanie sa vďaka častejšej stimulácie rýchlejšie 
rozvíja,  deti by mali rozlišovať fonémy   
- rozpoznávať určitý zvuk medzi inými ( dreva, skla, kovu, papiera 
a i. ) 
- rozpoznať určitý hudobný nástroj v hudobnej skladbe 
- rozpoznávať tvar a povrch predmetu so zatvorenými očami 
Rozvoj pozornosti : súvisí so zrelosťou CNS. Na začiatku školskej 
dochádzky stále prevládajú procesy vzruchu nad procesmi útlmu, 
čo sa prejavuje častejšími výkyvmi pozornosti. Deti ešte nemajú 
vytvorený vnútorný autoregulačný mechanizmus, preto musí učiteľ 
striedať činnosti tak, aby sa dieťa veľmi nevyčerpalo a neunavilo. 
Pozornosť je podstatnou podmienkou úspešnej školskej práce. 
Nezrelosť pozornosti obmedzuje využitie schopnosti riadeného 
učenia sa. Nepozorný žiak nedokáže pracovať požadovanú dobu, 
odbieha od práce, je ľahko unaviteľný, škola je pre neho záťažou. 
 Pozornosť dieťaťa môžeme koncentrovať: 
- nachádzať rozdiely medzi dvoma obrázkami 
- bludiská 
- nachádzanie čo najväčšieho počtu vlastností, detailov na 
predmetoch alebo obrázkoch 
- hra Čierny Peter... 
Rozvoj predstavivosti : postupne sa stáva zámernou, dokáže 
rozlišovať medzi skutočnosťou a fantáziou. Svet predstáv má pre 
neho aj naďalej svoje čaro, vracia sa k nemu hrách i v rozprávkach a 
príbehoch. Fantazijné prvky v kresbe a v hre sú obmedzované 
realitou. 
- vytvára si realistické pomôcky pre hru (stavia si domčeky, 
zhotovuje si oblečenie pre bábiky...) 
- v kresbe postavy by mali byť všetky časti tela, zobrazený pohyb 
Rozvoj pamäti : dieťa má tendenciu si zapamätať citovo pôsobivé 
udalosti, popisy, prevláda mechanická pamäť. Pamäťové schopnosti 
rozvíjame :  
- zapamätávanie konkrétnych predmetov (7 – 10) 
- zapamätať si rozloženie predmetov na stole, v izbe, na obrázku 
- zapamätávanie predriekaných slov (5 – 7), prípadne aj ich 
poradie 
- zapamätávanie si za sebou nasledujúcich zvukových podnetov ( 
šum papiera, cingot skla, buchnutie dverí, písknutie, zvuk kovu, 
zvonček, tlieskanie, listovanie v časopise, cvakanie zubami...  5 – 7 
zvukov 
- hry s pexesom 
 

Socio – morálna oblasť 

         Dieťa je už pomerne samostatné, má dobre vyvinutú 
schopnosť riešiť rôzne veku primerané úlohy alebo problémy. 
Osvojenie zručností umožňuje dieťaťu relatívnu nezávislosť od 
dospelých. Zmenšuje sa citová dráždivosť, city sú stálejšie, 
v správaní ustupuje impulzivita, zlepšuje sa sebaovládanie. 
S vývinom vyšších citov, najmä poznávacích, úzko súvisí 
zdokonaľovanie pozornosti. Táto skutočnosť sa pozitívne 
prejavuje v rôznych činnostiach a v celkovej aktivite dieťaťa. 
V tomto veku sa výrazne zdokonaľujú sociálne zručnosti 
dieťaťa, zlepšuje sa schopnosť sociálnej komunikácie a 
kooperatívneho správania (na elementárnej úrovni). Pomerne 
rýchlo a samostatne nadväzuje kontakty s inými deťmi i 
dospelými. Zapája sa do skupinovej hry, vie v nej zotrvať dlhšiu 
dobu. 
Kompetencie:  
- utváranie a rozvíjanie prosociálneho cítenia a správania 
- utváranie elementárnych základov emocionálnej 
gramotnosti 
- rozvíjanie rečovej zdatnosti a komunikačných spôsobilostí 
- rozvíjanie hudobných, hudobno – dramatických, výtvarných, 
literárnych a literárno – dramatických spôsobilostí 
- rozvíjanie estetickej a verbálnej tvorivosti 
Spoločenské návyky potrebné pre zaškolenie: 
- samostatnosť pri obliekaní, stravovaní a hygiene 
- vzťah k majetku doma i v škole 
- schopnosť učiť sa požičiavať a požičať si 
- organizačné schopnosti – chápať časovú postupnosť 
denných aktivít                  

 
          Aby sa zabezpečil plynulý prechod dieťaťa z materskej 
školy do základnej školy, je nevyhnutá spolupráca s učiteľkami 
ZŠ, ale aj logopédom a s pedagogicko-psychologickou 
poradňou. Školská psychologička z pedagogicko-psychologickej 
poradne má pre nás mimoriadny význam, najmä pri zvažovaní 
schopností a predpokladov dieťaťa, či skutočne spĺňa kritériá 
školskej pripravenosti. Ak bude mať dieťa odloženú školskú 
dochádzku, je potrebné vypracovať individuálny vzdelávací plán 
dieťaťa. 
 
Záver  
         Dovŕšenie šiesteho roku života označil za najvhodnejší čas 
pre vstup do školy už J. A. Komenský v Informatóriu školy 
materskej, pričom zdôrazňoval, aby sa prihliadalo na 
individuálne rozdiely jednotlivých detí. Školskú zrelosť 
definujeme ako stupeň kognitívneho, somatického a 
psychického vývoja, ktorý umožňuje dieťaťu bez ťažkostí sa 
zapojiť do vyučovacieho procesu v škole.  
         Materská škola je prvou výchovno-vzdelávacou inštitúciou 
a prvým spoločenstvom detí a dospelých, s ktorými sa stretáva 
mimo svojej rodiny. Preto je len na nás, ako pomôžeme deťom 
toto obdobie preklenúť a pripraviť ho na ďalší dôležitý medzník 
v jeho živote – základnú školu. 

Spracovala: Mgr. Eva Antalíková 
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ZÁPIS NA ZÁKLADNÚ ŠKOLU 

(záznam môžete  
nájsť vo videoarchíve RTV:  
 http://www.stv.sk/online/archiv/spravy-
stv?date=2013-01-14&id=51872#1538). 

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY 

nalepovania, navliekania korálok a prírodného materiálu, 
maľovania štetcom, prstami, modelovaním z plastelíny, 
skladaním papiera, zaväzovaním šnúrok a zapínaním 
gombíkov, zipsov, zatváraním zámkov, prelievaním vody, 
vytváranie obrazcov z rôznych predmetov, hry so 
skladačkami, mikáda, hádzanie lôpt do košíka....) 
Kognitívna oblasť 

Kompetencie : 
- rozvíjanie kognitívnych spôsobilostí, mentálnych návykov 
a predmatematického myslenia 
- utváranie návykov bezpečnosti a ochrany zdravia 
- utváranie a rozvíjanie environmentálneho cítenia a 
správania sa  
- rozvíjanie kognitívnej tvorivosti 
Rozvoj myslenia : Zrelosť dieťaťa v tejto oblasti súvisí 
s aktuálnym rozvojom jeho poznávacích procesov. 
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SPOJENÁ ŠKOLA sv.  VINCENTA de PAUL pripravuje  
 zápis na Základnú školu 
 zápis do Materskej  školy  

Zápis na Základnú školu sv. 
Vincenta de Paul sa uskutočnil 8. 
a 9. februára. Stretlo sa tam veľa 
detí aj z našej najstaršej triedy 
Motýlikov.  
Toto obdobie je pre nich veľmi 
významné, prežívajú ho s veľkým 
napätím a očakávaním. Dňa 14. 
januára bola v našej škôlke RTVS 
natáčať našich predškolákov do 
Hlavného spravodajstva. Na 
začiatku februára boli deti na 
návšteve v škole, kde mali 
možnosť vidieť triedy, školákov  

a pani učiteľky. Do škôlky 
prišla aj školská 
psychologička spraviť deťom 
testy školskej zrelosti. Deti 
pochválila, že sú šikovné, 
sústredené a takmer všetci 
sú veľmi dobre pripravené na 
vstup do Základnej školy – za 
čo patrí veľká vďaka p.uč. 
Dorotke a Evičke ☺  
Naši malí-veľkí predškoláci sa 
do školy tešia a už teraz 
vyberajú svoje nové školské 
tašky a pomôcky do školy ☺ 

Žiadosti o prijatie dieťaťa  do materskej školy sa prijímajú    

od 18. februára do 15. marca 2013 v budove Materskej školy na Chlumeckého ulici 12 
v čase od 14:00 do 17:00 (18. 2. 2013), ostatné dni v čase 11:00 – 13:00. 

Podmienky prijatia: 
Do materskej školy bude prednostne prijaté dieťa: 

 ktoré má rok pred povinnou školskou dochádzkou; 
 ktorého rodičia aktívne spolupracovali pri rekonštrukcii MŠ; 
 ktoré má staršieho súrodenca v Spojenej škole sv. Vincenta de Paul; 
 matka nie je na rodičovskej dovolenke. 

Ďalej rozhoduje poradové číslo žiadosti. 
Dieťa má zvládať základné hygienické návyky. 
 

ČO MÁ VEDIEŤ DIEŤA PRED VSTUPOM DO ŠKOLY 

Žiadosti si môžete stiahnuť z webovej 
stránky:  www.skolka.vdp.sk;  
prípadne osobne vyzdvihnúť 
v materskej škole. 
 
Na zápis prinesie zákonný zástupca 
vyplnenú žiadosť potvrdenú lekárom. 

Somaticko – motorická oblasť 

         Telesná výchova je dôležitým faktorom harmonického rozvoja 
začínajúceho školáka. Rast tela je ešte zrýchlený, významnou 
charakteristikou motorického vývoja je postupné ukľudňovanie ( 
medzi 8. – 9. rokom). 
Kompetencie:  
- utváranie elementárnych základov telesnej výchovy  
- rozvíjanie vizuomotoriky a grafomotoriky 
- utváranie kultúrno-hygienických, zdravotných, pracovných, 
technických a elementárnych ochranárskych návykov 
- rozvíjanie prakticko – umeleckej a technickej tvorivosti 
- hrubá motorika : udržiavanie rovnováhy, beh, skákanie na jednej 
nohe, beh poskočný, skákanie znožmo, chytanie, hádzanie 
- jemná motorika : koordinácia jemných pohybov, teda schopnosť 
vykonávať jemné pohyby za spolupráce ruky a zraku rozvíjame ju za 
pomoci kreslenia, vyfarbovania, strihania, trhania papiera, 
nalepovania, 5 

Vyvrcholením 
zimy  v našej 
škôlke bude 

dňa 12. 
februára 

karneval na 
tému  

 
„Zima, zimné 
radovánky“ 

 
Už teraz sa 
tešíme na 

všetky krásne 
masky a veselé 
zážitky našich 

detí ☺ 

Vo februári budú deti cestovať okolo sveta, učiť sa o nebezpečenstve okolo nás, hovoriť si ako sa obliekame. V marci 
sa vydajú s knihou do sveta rozprávok, naučia sa čo sú komunikačné médiá a čo skrývajú predmety. 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dominik mal mokré pančušky. Pani učiteľka mu 
povedala, aby si ich dal dole, že si prezlečie suché. Po 
chvíli sa jej spýtal: „Aj ponožky dole?“, pani učiteľka 
odpovedala: „Áno, aj ponožky, či ich zavesíme na 
radiátor obuté?“ Načo Dominik skonštatoval: „No, to 
by som visel ako netopier dolu hlavou.“ 

(Dominik, tr. Lienok) 
 
Peťko: „Počúvaj Tina,“ 
p. učiteľka: „Som samé ucho“ 
Peťko: „Si samé ucho?“ 
p. učiteľka: „Áno“ 
Peťko: „Tak musíš ísť na operačnú sálu“ 

(Peťko, tr. Vážky) 
 

Konštatovanie pri obede:  
„Ja som pravák“,  
„Aj ja som praváčka“,  
a Natan: „Ja som Maďar!“ 

(tr. Lienok) 
 
Matúš  kričí na pani učiteľku z piesku: 
„Mišo mi hodil oko do piesku!“ (miesto piesok do oka) 

(tr. Mravčekov) 
 
Linda prosí zavesiť bundu na vešiak: „Pani Sardinka, 
prosím pomôž mi!“ (Sabinka) 

(tr. Lienok) 
 

Paťko zliezol z poníka a veselo skonštatoval: „Ja som sa 
vôbec nebojal!“ 

(tr. Lienok) 
 
Slavko sa bil, pani učiteľka si ho hneď zavolá a medzi 
štyrmi očami: „Slavko, čo si to robil s rukami?“ 
Pomykal plecami, učiteľka sa ho pýta: „No čo tie ruky 
robili?“ 
Slavko  opäť pomykal plecami. 
„Ty si sa bil?“ 
„Niee nebil.“ 
„A čo si to teda robil?“ 
Slavko z nevinnými očami jemne  nevinne povedal: 
„No, bojoval.“ 

(tr. Mravčekov) 
 
P. učiteľka: "Andrejko, poď bližšie, nech Ťa zapravím." 
Andrejko popod nos: "Konečne trochu úcty." 

(tr. Včielok) 
 
V triede hrali hru na rozoznávanie chutí. Dieťa so 
zaviazanými očami ochutnávalo: „Toto je kyslé, toto je 
slané a toto je dobré“ ☺  

(tr. Mravčekov) 
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ZÁPIS NA ZÁKLADNÚ ŠKOLU 

(záznam môžete  
nájsť vo videoarchíve RTV:  
 http://www.stv.sk/online/archiv/spravy-
stv?date=2013-01-14&id=51872#1538). 

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY 

nalepovania, navliekania korálok a prírodného materiálu, 
maľovania štetcom, prstami, modelovaním z plastelíny, 
skladaním papiera, zaväzovaním šnúrok a zapínaním 
gombíkov, zipsov, zatváraním zámkov, prelievaním vody, 
vytváranie obrazcov z rôznych predmetov, hry so 
skladačkami, mikáda, hádzanie lôpt do košíka....) 
Kognitívna oblasť 

Kompetencie : 
- rozvíjanie kognitívnych spôsobilostí, mentálnych návykov 
a predmatematického myslenia 
- utváranie návykov bezpečnosti a ochrany zdravia 
- utváranie a rozvíjanie environmentálneho cítenia a 
správania sa  
- rozvíjanie kognitívnej tvorivosti 
Rozvoj myslenia : Zrelosť dieťaťa v tejto oblasti súvisí 
s aktuálnym rozvojom jeho poznávacích procesov. 
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SPOJENÁ ŠKOLA sv.  VINCENTA de PAUL pripravuje  
 zápis na Základnú školu 
 zápis do Materskej  školy  
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Dorotke a Evičke ☺  
Naši malí-veľkí predškoláci sa 
do školy tešia a už teraz 
vyberajú svoje nové školské 
tašky a pomôcky do školy ☺ 

Žiadosti o prijatie dieťaťa  do materskej školy sa prijímajú    
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 matka nie je na rodičovskej dovolenke. 
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(Dominik, tr. Lienok) 
 
Peťko: „Počúvaj Tina,“ 
p. učiteľka: „Som samé ucho“ 
Peťko: „Si samé ucho?“ 
p. učiteľka: „Áno“ 
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Konštatovanie pri obede:  
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Linda prosí zavesiť bundu na vešiak: „Pani Sardinka, 
prosím pomôž mi!“ (Sabinka) 
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Paťko zliezol z poníka a veselo skonštatoval: „Ja som sa 
vôbec nebojal!“ 

(tr. Lienok) 
 
Slavko sa bil, pani učiteľka si ho hneď zavolá a medzi 
štyrmi očami: „Slavko, čo si to robil s rukami?“ 
Pomykal plecami, učiteľka sa ho pýta: „No čo tie ruky 
robili?“ 
Slavko  opäť pomykal plecami. 
„Ty si sa bil?“ 
„Niee nebil.“ 
„A čo si to teda robil?“ 
Slavko z nevinnými očami jemne  nevinne povedal: 
„No, bojoval.“ 

(tr. Mravčekov) 
 
P. učiteľka: "Andrejko, poď bližšie, nech Ťa zapravím." 
Andrejko popod nos: "Konečne trochu úcty." 

(tr. Včielok) 
 
V triede hrali hru na rozoznávanie chutí. Dieťa so 
zaviazanými očami ochutnávalo: „Toto je kyslé, toto je 
slané a toto je dobré“ ☺  
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Štyri ročné obdobia 
Každý rok má štyri deti:  
leto, jeseň, zima, jar, 
každučké má inú tvár. 
Štyri ročné obdobia, 
Vždy nám radosť urobia. 
Na jar kvitne konvalinka, 
zvončekami stále cinká. 
V lete včielka Bzučala, 
medík nosí do úľa. 
Na jeseň si vietor píska, 
mocne fučí na strniská. 
V zime sniežik napadá, 
až je biela záhrada. 
Tak to ide krokom krok, 
dookola celý rok. 

V noci sa vždy vynorí, 
nad domy a nad hory. 
Po nebi sa túla, 
veľká biela guľa. 
Čo je to?  
(mesiac) 
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PESNIČKY, BÁSNIČKY, HÁDANKY, ktoré sa deti učili: 

Zima 
Padá sniežik bielučký, 
zima je zimička... 
Táto naša pesnička 
letí do nebíčka. 
Vďaka Ti za sniežik môj milý Pane,  
za boby, za lyže, sane. 

Farby 
Papier je bielučký, 
Farebné sú farbičky. 
Žltou kreslím slniečko,  
Červenou zas jabĺčko. 
Zelená je trávička, 
Modrá kvapka z nebíčka 

Po oblohe túla sa, 
zlaté lúče natriasa. 
Z nebíčka sa na nás smeje, 
občas páli, občas hreje. 
Čo je to? 
(slnko) 

VÝROKY  A  VÝTVORY našich detí 

Dieťa  tretí deň v škôlke, v prudko adaptačnej fáze plače 
a plače: „Mamičkaaaaaaa!“ 
Učiteľka ho drží na rukách, zahľadí sa do jeho uplakanej tváre 
a obdivuje ten neutíchajúci razantne nasadený tón  plaču 
a vraví: 
„Natálka, ty budeš slávna speváčka.“ 
„Ja nebudem speváčka!!!“ 
„A čo budeš?“ 
„Ja budem Natálka Mamičková!“ 

(tr. Mravčekov) 

Jarko kýva Dominikovmu ockovi a maminke 
a natešene skonštatuje: „To sú ockovia 
a maminkovia!“  

(tr. Lienok) 

Andrejko vrazil na školskom dvore do p. učiteľky, ktorá mu 
hovorí: "No, Andrejko, čo treba povedať?"  
Andrejko: "Nič sa nestalo." 
p. učiteľka: "Prosím?" 
Andrejko: "Aha, tak prepáč." 

(tr. Včielok) 

 

- začína poznávané javy porovnávať, analyzovať – vyvíja sa 
analytické myslenie 
- postupne si osvojuje logické postupy ( chápe zaradenie prvku do 
určitej skupiny ), logické operácie sa rozvíjajú predovšetkým 
učením, dieťa sa učí s pomocou učiteľky uvažovať určitým 
spôsobom, vyhľadávať rôzne spôsoby riešenia toho istého 
problému – divergentné myslenie 
- vie triediť podľa niektorých spoločných znakov  
- spolu s myslením sa obohacuje aj reč dieťaťa 
- má praktickú znalosť gramatickej stránky materského jazyka 
- rečový prejav je po obsahovej a formálnej stránke dokonalejší, 
bohatšia slovná zásoba ( dramatizácia rozprávky alebo príbehu, 
rozprávanie podľa obrázku, čo najviac pomenovaní pre ovocie, 
zeleninu, nábytok, zvieratá, kvety, čo je v dome, na záhrade, hry, 
šport, autá...) 
Rozvoj vnímania : Vnímanie je základom poznania, zdrojom 
bezprostrednej skúsenosti, stáva sa postupne diferencovanejším. 
- analyzuje celok na časti, čím rastie schopnosť pozorovania 
- zrakovo vníma celok ako súbor detailov, uvedomuje si súvislosti 
medzi nimi 
- rozpoznať určitý tvar v okolí – čo je guľaté, trojuholníkové, 
štvorcové... 
- rozpoznať odlišnosti na dvoch obrázkoch 
- nájsť určitú osobu alebo predmet na obrázku 
- uhádnuť rozprávku podľa charakteristického obrázku 
- sluchové vnímanie sa vďaka častejšej stimulácie rýchlejšie 
rozvíja,  deti by mali rozlišovať fonémy   
- rozpoznávať určitý zvuk medzi inými ( dreva, skla, kovu, papiera 
a i. ) 
- rozpoznať určitý hudobný nástroj v hudobnej skladbe 
- rozpoznávať tvar a povrch predmetu so zatvorenými očami 
Rozvoj pozornosti : súvisí so zrelosťou CNS. Na začiatku školskej 
dochádzky stále prevládajú procesy vzruchu nad procesmi útlmu, 
čo sa prejavuje častejšími výkyvmi pozornosti. Deti ešte nemajú 
vytvorený vnútorný autoregulačný mechanizmus, preto musí učiteľ 
striedať činnosti tak, aby sa dieťa veľmi nevyčerpalo a neunavilo. 
Pozornosť je podstatnou podmienkou úspešnej školskej práce. 
Nezrelosť pozornosti obmedzuje využitie schopnosti riadeného 
učenia sa. Nepozorný žiak nedokáže pracovať požadovanú dobu, 
odbieha od práce, je ľahko unaviteľný, škola je pre neho záťažou. 
 Pozornosť dieťaťa môžeme koncentrovať: 
- nachádzať rozdiely medzi dvoma obrázkami 
- bludiská 
- nachádzanie čo najväčšieho počtu vlastností, detailov na 
predmetoch alebo obrázkoch 
- hra Čierny Peter... 
Rozvoj predstavivosti : postupne sa stáva zámernou, dokáže 
rozlišovať medzi skutočnosťou a fantáziou. Svet predstáv má pre 
neho aj naďalej svoje čaro, vracia sa k nemu hrách i v rozprávkach a 
príbehoch. Fantazijné prvky v kresbe a v hre sú obmedzované 
realitou. 
- vytvára si realistické pomôcky pre hru (stavia si domčeky, 
zhotovuje si oblečenie pre bábiky...) 
- v kresbe postavy by mali byť všetky časti tela, zobrazený pohyb 
Rozvoj pamäti : dieťa má tendenciu si zapamätať citovo pôsobivé 
udalosti, popisy, prevláda mechanická pamäť. Pamäťové schopnosti 
rozvíjame :  
- zapamätávanie konkrétnych predmetov (7 – 10) 
- zapamätať si rozloženie predmetov na stole, v izbe, na obrázku 
- zapamätávanie predriekaných slov (5 – 7), prípadne aj ich 
poradie 
- zapamätávanie si za sebou nasledujúcich zvukových podnetov ( 
šum papiera, cingot skla, buchnutie dverí, písknutie, zvuk kovu, 
zvonček, tlieskanie, listovanie v časopise, cvakanie zubami...  5 – 7 
zvukov 
- hry s pexesom 
 

Socio – morálna oblasť 

         Dieťa je už pomerne samostatné, má dobre vyvinutú 
schopnosť riešiť rôzne veku primerané úlohy alebo problémy. 
Osvojenie zručností umožňuje dieťaťu relatívnu nezávislosť od 
dospelých. Zmenšuje sa citová dráždivosť, city sú stálejšie, 
v správaní ustupuje impulzivita, zlepšuje sa sebaovládanie. 
S vývinom vyšších citov, najmä poznávacích, úzko súvisí 
zdokonaľovanie pozornosti. Táto skutočnosť sa pozitívne 
prejavuje v rôznych činnostiach a v celkovej aktivite dieťaťa. 
V tomto veku sa výrazne zdokonaľujú sociálne zručnosti 
dieťaťa, zlepšuje sa schopnosť sociálnej komunikácie a 
kooperatívneho správania (na elementárnej úrovni). Pomerne 
rýchlo a samostatne nadväzuje kontakty s inými deťmi i 
dospelými. Zapája sa do skupinovej hry, vie v nej zotrvať dlhšiu 
dobu. 
Kompetencie:  
- utváranie a rozvíjanie prosociálneho cítenia a správania 
- utváranie elementárnych základov emocionálnej 
gramotnosti 
- rozvíjanie rečovej zdatnosti a komunikačných spôsobilostí 
- rozvíjanie hudobných, hudobno – dramatických, výtvarných, 
literárnych a literárno – dramatických spôsobilostí 
- rozvíjanie estetickej a verbálnej tvorivosti 
Spoločenské návyky potrebné pre zaškolenie: 
- samostatnosť pri obliekaní, stravovaní a hygiene 
- vzťah k majetku doma i v škole 
- schopnosť učiť sa požičiavať a požičať si 
- organizačné schopnosti – chápať časovú postupnosť 
denných aktivít                  

 
          Aby sa zabezpečil plynulý prechod dieťaťa z materskej 
školy do základnej školy, je nevyhnutá spolupráca s učiteľkami 
ZŠ, ale aj logopédom a s pedagogicko-psychologickou 
poradňou. Školská psychologička z pedagogicko-psychologickej 
poradne má pre nás mimoriadny význam, najmä pri zvažovaní 
schopností a predpokladov dieťaťa, či skutočne spĺňa kritériá 
školskej pripravenosti. Ak bude mať dieťa odloženú školskú 
dochádzku, je potrebné vypracovať individuálny vzdelávací plán 
dieťaťa. 
 
Záver  
         Dovŕšenie šiesteho roku života označil za najvhodnejší čas 
pre vstup do školy už J. A. Komenský v Informatóriu školy 
materskej, pričom zdôrazňoval, aby sa prihliadalo na 
individuálne rozdiely jednotlivých detí. Školskú zrelosť 
definujeme ako stupeň kognitívneho, somatického a 
psychického vývoja, ktorý umožňuje dieťaťu bez ťažkostí sa 
zapojiť do vyučovacieho procesu v škole.  
         Materská škola je prvou výchovno-vzdelávacou inštitúciou 
a prvým spoločenstvom detí a dospelých, s ktorými sa stretáva 
mimo svojej rodiny. Preto je len na nás, ako pomôžeme deťom 
toto obdobie preklenúť a pripraviť ho na ďalší dôležitý medzník 
v jeho živote – základnú školu. 

Spracovala: Mgr. Eva Antalíková 
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KRÍŽOVÁ CESTA DETÍ 

 
Fašiangy, to je symbol veselosti, zábavy, hodovania a 

pitia. Také boli fašiangy v minulosti a také sú v 
redukovanej podobe takmer vo všetkých regiónoch 
Slovenska i dnes. Fašiangové obdobie sa začína od Troch 
Kráľov a trvá do popolcovej stredy. Je v podstate 
obdobím prechodu od zimy k jari.  

Na Slovenskom vidieku v minulosti k fašiangom patrili 
neodmysliteľné zakáľačky, maškary a muzika. Mnohé 
dediny a osady si tieto obyčaje zachovávajú dodnes. 
Mládenci – fašiangovníci poobliekaní do masiek sa v 
poslednú fašiangovú nedeľu vydávali na obchôdzku z 
domu do domu. Za odmenu dostávali slaninu, klobásu, 
vajíčka, koláče a samozrejme aj vypiť. K typickému 
pečivu „na ponúkanie“ patrili smažené šišky – 
pampúšiky a fánky. Vyvrcholenie fašiangových sviatkov 
bolo vo fašiangový utorok – posledná muzika spojená s 
pochovávaním basy. 

V mestách sa zase v čase fašiangov okrem tanečných 
zábav a plesov konali rôzne sprievody remeselníckych 
cechov, súťažné hry, prijímanie učňov za tovarišov a 
pod. Fašiangy boli a hádam ešte i sú nielen tou zvláštnou 

časťou roka, keď – ako hovorí tradícia – „by malo byť 
všetko naopak“, ale je to i čas stretávania sa, 
spoločenských posedení a akéhosi „vzývania“, aby rok, 
ktorý sa len nedávno začal, bol štedrý a bohatý ako 
fašiangový čas. 
 

Po období fašiangov nasleduje 40 dňové pôstne 
obdobie až do Veľkého piatku, kedy začína Veľkonočné 
obdobie. Kalendárovo pohyblivý sviatok Veľkej noci závisí 
od vzájomného vzťahu jarnej rovnodennosti a lunárneho 
cyklu.  

 
Keď počujeme „pôst“, väčšina z nás si predstaví 

zrieknutie sa mäsa, prípadne niečoho nám príjemného. 
Aby sme však pôst, čiže obdobie prípravy na 
najvýznamnejší kresťanský sviatok – na Veľkú noc, mohli 
prežiť čo najlepšie, nemalo by to v našich životoch 
znamenať len zriekanie sa zlého, ale aj hojnosť toho 
dobrého, Bohu milého. Nie je možné si odopierať 
a zároveň si nedopriať, naopak je nutná vyvážená 
kompenzácia.  (zdroj: www.vyveska.sk/popolcova streda) 

 
 
 

 
Úvod: 
Pán Ježiš urobil niečo veľmi obdivuhodné – hoci bol nespravodlivo 
odsúdený, vzal na seba kríž a niesol ho až na Golgotu, kde ho 
ukrižovali. To všetko urobil pre nás. Obetoval sa za nás, aby nám 
otvoril nebo, aby ho otvoril aj tebe! 
Kríž, ktorý Pán Ježiš niesol bol veľmi ťažký, niekoľko krát aj pod 
ním padol, vojaci ho bičovali a mnohí sa mu vysmievali. On to však 
spravil z lásky pre nás. Počas tejto cesty boli však aj odvážni ľudia 
– Panna Mária, Veronika, Šimon, ktorí mu pomohli. Aj my mu 
môžeme pomôcť, tým že počas modlitby krížovej cesty budeme 
dobrí, tým že budeme poslúchať, tým, že budeme pomáhať. 
Pane Ježišu, túto krížovú cestu chcem obetovať za ... (vzbudíme si 
úmysel) 
 

Zastavenia:  
1/ Pri každom zastavení prečítame názov zastavenia. 
2/ Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. (pokľakneme) Lebo si 
svojím krížom vykúpil svet. 
3/ Zamyslenie k danému zastaveniu. 
4/ Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci. 
 

1. Pán Ježiš je odsúdený na smrť. 
Pán Ježiš je pred Pilátom. Všetci čakajú na rozsudok a kričia: 
“Ukrižuj, ukrižuj ho!“. Aj napriek tomu, že Pilát nenašiel žiadnu 
vinu na Ježišovi, odsúdil ho na smrť, lebo sa bál.  
Pane Ježišu, viem, že si bol nevinne odsúdený. Daj mi silu zastať sa 
nevinného kamaráta/spolužiaka, keď sa mu ostatní posmievajú. 
 

2. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia. 
Vojaci dávajú Ježišovi na hlavu tŕňovú korunu, plášť a posmievajú 
sa mu. Potom mu dávajú na plecia kríž. Je veľmi ťažký. Pán Ježiš si 
toto utrpenie nezaslúžil, no v tichosti ho prijíma. Robí to pre nás. 

Keď sa mi niečo 
nedarí, hneď sa 
hnevám, plačem, 
kričím, ľahko sa 
hneď vzdám. 
Pane Ježišu, 
pomôž mi prosím 
trpezlivo 
prekonávať aj tie 
ťažšie veci. 
 

3. Pán Ježiš prvý 
raz padá pod 
krížom. 
Pán Ježiš padá na 
zem. Je slabý, 
nevládze. Celú noc predtým ho bili bičmi, nemá mu kto pomôcť. 
Pane Ježišu, nechali Ťa samého. Aj ja ťa veľakrát nechávam 
samého, keď chcem všetko zvládnuť sám, keď sa mi nechce ísť 
do kostola, keď sa mi nechce sa ráno alebo večer pomodliť. 
Prosím, nauč ma na Teba celý deň myslieť, pri hre, v škôlke, 
doma a pomôž mi sa viac sústrediť na modlitbu. 
 

4. Pán Ježiš sa stretáva so svojou Matkou. 
Medzi ľuďmi Pán Ježiš zbadá najmilšiu tvár – svoju mamu, 
Pannu Máriu. Zastane a pozerajú sa na seba. Pannu Máriu tu 
veľmi bolí, keď vidí ako jej syn trpí. Veľmi by mu chcela pomôcť. 
Pane Ježišu, chcem Ti teraz poďakovať za moju mamku, ktorá 
stojí pri mne, keď mi je ťažko; stará sa o mňa, keď som chorý; 
varí mi dobré jedlá; má ma rada. Pomôž mi, aby som ju 
nezarmucoval, aby ju kvôli mne nebolelo srdiečko. 
 

KONČIA FAŠIANGY, ZAČÍNA OBDOBIE 40 DŇOVÉHO PÔSTU 
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ZO ŽIVOTA ŠKÔLKY 

 
 

 
 
 
 
            Mesiac Január sa v škôlke niesol 
v znamení vesmíru, slnka, hviezd, 
planét, dňa a noci, štyroch ročných 

období, a z toho najmä v znamení zimy.  
                      

    Deti sa naučili veľa pekných 
básničiek a pesničiek. Vyrábali 
nápadité výtvory, nástenky zaplnili 
krásne maľby. Z každého rohu na nás 
vykúkali rôzni snehuliaci, no najmä 
spokojné vyšantené deti.  
 
     Možno veľa Bratislavčanov bolo 
ufrflaných a hundrajúcich na zasnežené 
cesty a chodníky, ale deti sa tešili 
z výnimočnej nádielky snehu. A deti 
v našej škôlke si ho naplno užívali 
a vychutnávali. Každý deň strávili veľkú 
časť doobedia na školskom dvore – 

guľovali sa, stavali snehuliakov 
a dokonca aj iglu, robili v snehu 
anjelikov. Ústredným záujmom 
bol pre nich umelo vytvorený 
kopec. Po prvý krát bol 
maximálne vyťažený na 
sánkovanie a šmýkanie. Všetka 
práca a úsilie rodičov vynaložené 
pri vytváraní kopca, boli 
korunované veľkým úspechom, 
nadšením a spokojnosťou našich 
detí.  
      Ešte raz patrí veľká vďaka 
všetkým rodičom, ktorí kopec 
pomohli vytvoriť! 

 
 

„„MMôôjj  ppoohhľľaadd  jjee  ttaakkýý,,  žžee  ookkrreemm  ddeettsskkeejj  rraaddoossttii,,  uummeelloo  vvyyttvvoorreennýý  kkooppeecc  nnaa  

ddvvoorree  mmáá  vviiaacceerroo  ppoozziittíívv..  JJeeddnnaakk  pprraakkttiicckkýý  vvýýzznnaamm,,  žžee  jjee  ttoo  vv  rráámmccii  aarreeáálluu  

šškkoollsskkééhhoo  ddvvoorraa  aa  tteeddaa  ssmmee  nneemmuusseellii  ssttrrááccaaťť  ččaass  nneejjaakkýýmm  pprreessúúvvaanníímm  ssaa  aa  

ttiieežž  zzaassnneežžeennýý  kkooppeecc  jjee  vvžžddyy  lláákkaavvýý..  TTaakkýý  ssnneehhuulliiaakk,,  ččii  ssnnaahhaa  oo  ppoossttaavveenniiee  iigglluu  ((ttrriieeddaa  vvččiieellookk))  nniiee  jjee  vvžžddyy  

kkoorruunnoovvaannéé  úússppeecchhoomm,,  pprreettoožžee  vveeľľmmii  zzáávviissíí  oodd  ""kkvvaalliittyy""  ssnneehhuu..  VVnníímmaallaa  ssoomm,,  žžee  aajj  kkeeďď  ttiieettoo  ččiinnnnoossttii  ddeettii  zzaauujjaallii,,  

nneebboolloo  ttoo  ddllhhooddoobbéé  aa  zzaakkaažžddýýmm  cchhcceellii  ttiieettoo  ččiinnnnoossttii  ddooppllnniiťť  ssppúúššťťaanníímm  ssaa  zz  kkooppccaa..  SSaammoozzrreejjmmee,,  ttýýmm,,  žžee  kkooppeecc  jjee  

jjeeddeenn  aa  jjee  ppääťť  ttrriieedd,,  mmuusseellii  ssmmee  ddaannéé  ččiinnnnoossttii  nnaa  ddvvoorree  ttrroocchhuu  kkoommbbiinnoovvaaťť,,  aabbyy  nneepprriiššlloo  kk  úúrraazzoomm,,  aallee  mmyyssllíímm,,  žžee  

kkooppeecc  jjeeddnnoozznnaaččnnee  ssppllnniill  ssvvoojjuu  zziimmnnúú  mmiissiiuu  ::))..  „„  

p. uč. Miška (tr. Včielok) 
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Fotodokumentácia triedy 
V každej triede je k dispozícii CD s fotkami. Ak máte záujem o fotky Vašich detí zo života a prostredia škôlky a triedy, 
môžete o CD požiadať triedne pani učiteľky. 
Zároveň chceme touto cestou poďakovať našim pani učiteľkám za kompletizáciu fotodokumentácie triedy! 
 

Personálne zmeny v rámci škôlky 
Od januára 2013 nám pribudla do triedy Vážok pani učiteľka Lenka ...... Máme aj novú pani upratovačku ...., ktorá našim 
deťom pomáha aj s postieľkami a prezliekaním.  
Želáme Vám v škôlke veľa príjemných okamihov a vyprosujeme veľa milostí do Vašej práce ako i osobného života! 
 

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 
 

Najbližšie grantové projekty škôlky 
1. OZ IRR v spolupráci s MŠ sa chce zapojiť do výzvy MČ Ružinov s projektom „Rozprávkou k zdravému životnému 

štýlu“ a žiadať tak o grant pre škôlku vo výške 5000€. Termín na podanie žiadostí je 28.2.2013.  
2. Tak ako minulý rok aj tento rok v apríli chceme žiadať aj o zamestnanecký grant v Slovenskej Sporiteľni, ktorým 

môže škôlka získať až 1000€. 
Ak aj vy sa chcete zapojiť do nejakého projektu, ktorým vie škôlka získať finančné prostriedky a prispieť tak 
k zatraktívneniu výučbového procesu pre naše detičky, PROSÍM kontaktujte OZ IRR mailom skolka.irr@gmail.com. 
 

Ciele OZ IRR na rok 2013 
1. Rozvíjať spoločenstvo detí a rodičov, ktorí aktívne prispievajú k budovaniu spoločného diela "cirkevnej MS" formou: 

• spoločného výletu detí, rodičov a zamestnancov MŠ mimo prostredia MŠ 

• brigád s opekačkou v priestoroch školského dvora MŠ 

• vydávania časopisu Vincetnínko o dianí v našej MŠ 
2. Podporiť OZ Vincentinum pri plánovaní a realizácii projektu revitalizácie spoločnej jedálne SŠ VDP (výkon aj 

plánovanie) 
3. Naďalej efektívne znižovať prevádzkové náklady MŠ, plán výmeny okien, výmeny dverí, zbytočne neprekurovať 

priestory... 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

OZNAMY: 

Akcia „Predaj Vianočných medovníkov a koláčikov“ 
V decembri 2012 sa uskutočnila akcia „Predaj Vianočných medovníkov 
a koláčikov“. Predajom týchto dobrôt a rozmanitých vianočných ozdôb, sa nám 
podarilo pre našu škôlku vyzbierať 3.620 €, konkrétne sa farnosti: Vrakuňa 868€, 
kostol sv. Vincenta 1.162€, Trnávka 1.089€, Miletičová 500€. 
Ľudia boli nadšení aké krásne ozdoby sme im ponúkali a pečivo sa v každej 
farnosti minulo ako prvé, na sv. omšiach o 11:00hod. sme už nemali skoro žiadne 
medovníčky. 
Vieme koľko námahy je za každým upečeným plechom pečiva, za každou 
vyrobenou ozdobou. Preto patrí VĎAKA každému kto prispel k uskutočneniu tejto 
akcii, a najmä mamičkám, ktoré celú akciu pripravili a skoordinovali – Ildiko 
Štúňovej, Barborke Belišovej, Baške Gerberovej, Andrejke Kalafutovej, Andrejke 
Maasovej, Mary Máčajovej! 
Vďaka vyzbieraným príspevkom sa podarilo vyplatiť nový kotol v škôlke a od 
januára 2013 si v celom objekte škôlky kúrime sami. Pán Boh zaplať! 

Spýtali sme sa rodičov: 
ČO PRE VÁS ZNAMENÁ PÔST, AKO HO PREŽÍVATE VO SVOJEJ RODINE? 
ZAPÁJATE DO OBDOBIA PÔSTU AKTÍVNE AJ DETI? AKO? MÁTE NEJAKÉ ŠPECIFICKÉ AKTIVITY VO SVOJEJ RODINE? 

Pôst je pre mňa príprava na slávenie Veľkonočných sviatkov, 
také upratovanie si v sebe a stíšenie. Keďže je to u nás hektické, 
je to hlavne o spoločnej modlitbe. Pripomíname deťom, že je 
pôst, a prípadne sa dohodneme čoho sa zriekneme (najčastejšie 
činnosti, ktoré majú radi: TV, PC). Zvykli sme si robiť za dobré 
skutky papierové srdiečko, ktoré sme dali Ježišovi k nohám pod 
kríž. 

Andrea Jediná (tr.Lienok, tr.Motýlikov) 
 

Pôst je pre mňa čas odriekania, uvedomenie si, že by sme sa 
sebazapieraním mali snažiť byť lepšími. V rodine sme doteraz 
spolu pôst neprežívali, nemyslím si, že neškolopovinné deti 
tomu rozumejú. Tento rok by som však rada zapojila aj deti – 
pripravujú sa na prvé sväté prijímanie aj na hodinách 
náboženstva, aj na prípravke v kostole budú hovoriť o pôste, 
a tým budú vedieť viac. Rada sa inšpirujem zo stránok časopisu.  

Erika Potocká (tr.Mravčekov) 
 

Pôst pre mňa znamená príležitosť zmeniť sa. Snažíme sa s deťmi 
plniť pôstne predsavzatia z detských sv. omší – menej sladkostí, 
viac modlenia, a pod.. Vo Veľkom týždni niekedy zahalíme kríž,  

robíme si poslednú večeru, pri ktorej si navzájom žehnáme, ideme 
spolu na obrady.   

      Katka Sadovská (tr.Včielok) 
 

Pôst pre mňa znamená smutné obdobie ☺ ...no aj obdobie, kedy je 
špeciálne čas sa viac stíšiť, upriamiť sa na Boha, pripomínať si 
utrpenie a smrť Ježiša Krista a myslieť na posledné veci ako súčasť 
života. V rodine si dávame úmysel za čo alebo za koho by sme chceli 
počas 40 dní viac myslieť v modlitbe, striedmosťou v reči (bez 
zbytočných pripomienok a komentárov), trpezlivosťou 
v opakujúcich sa situáciách, prijímaním dňa, života ako prichádza, 
vnímavosťou na potreby druhých, ... 

Andrea Kalafutová (tr. Lienok) 
 

Pôst je pre mňa obdobím intenzívnejšej prípravy na Veľkú noc, čas 
kedy si viac pripomínam utrpenie Pána Ježiša. V rodine sa snažíme 
dať si nejaké predsavzatie, napr. náš Miško nepil sirupovú vodu, ale 
len vodu, hlavne v piatok obmedzujeme maškrty, ale aj sa viac 
modlíme, ideme v pracovný deň na sv. omšu a čítame si z Písma. 
Okrem toho to je aj podpora pre deti z Afriky. 

 Mary Máčajová (tr. Motýlikov)

 

5. Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž. 
Z poľa sa vracia domov unavený Šimon. Vojak vidí, že Pán Ježiš už 
nevládze a tak dá Ježišov kríž niesť Šimonovi. 
Pane Ježišu, daj mi prosím pozorné srdiečko na potreby ľudí okolo 
mňa. Daj mi prosím silu, aby som dokázal ochotne pomôcť tým 
okolo mňa, ktorí to potrebujú. 
 

6. Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku. 
Cez zástup sa prediera žena, Veronika. Chce Pánu Ježišovi pomôcť. 
Ona nevládze vziať jeho kríž. V rukách má bielu šatku a utiera ňou 
tvár Pána Ježiša. Aká je prekvapená, keď na šatke zostala krvavá 
podoba Ježišovej tváre. Stráži si tento poklad. 
Pane Ježišu, svoju podobu si vtlačil aj do mojej duše pri krste. Pomôž 
mi chrániť sa hriechu, aby som Tvoj obraz v mojej duši nezničil. 
 

7. Pán Ježiš druhý raz padá pod krížom. 
Pán Ježiš dostal toľkú pomoc – Panna Mária, Šimon, Veronika 
a znovu padá. Padá napriek pomoci. Je veľmi unavený, ubolený, no 
napriek tomu sa opäť postaví a kráča ďalej. 
Pane Ježišu, aj ja som znovu spravil niečo zlé. A to aj napriek 
dohováraniu rodičov, aj napriek tomu, že som už povedal „Prepáč“, 
aj napriek tomu, že som sľúbil, že to viackrát už nespravím. Prosím 
daj mi silu, aby som to už znovu nespravil. 
 

8. Pán Ježiš napomína plačúce ženy.  
Ježiš práve prešiel bránou mesta a vidí ženy, ktoré nad ním 
nariekajú. Je im ľúto zbitého Ježiša. Pán Ježiš im hovorí: „Neplačte 
nado mnou, ale sami nad sebou a nad svojimi deťmi.“ 
Pane Ježišu, daj mi silu, aby som neplakal pre zbytočnosti – keď sa 
nemôžem ísť hrať; keď mi rodičia nechcú, alebo nemôžu niečo kúpiť; 
keď nemôžem pozerať rozprávku. Namiesto toho mi daj slzy ľútosti, 
keď spravím niečo zlé. 
 

9. Pán Ježiš tretí raz padá pod krížom. 
Pán Ježiš padá tretí raz. Už leží, celkom na zemi. Nevládze, ale 
neplače, nenarieka, predsa z posledných síl vstáva a ide na Golgotu.  
Pane Ježišu, pomôž mi prosím vstať od hry či rozprávky a pomôcť 
rodičom, keď to potrebujú. Pomôž mi prosím bez nariekania 
poslúchnuť keď ma rodičia o niečo požiadajú. 
 

10. Pánu Ježišovi zvliekajú šaty. 
Keď prišli na Golgotu, kríž dali nabok. Vojak stiahol šaty z Pána 

Ježiša a všetky rany sa znovu otvorili. Zobrali mu všetko čo mal. 
Pane Ježišu, ty si nám ukázal, že veci, ktoré máme, nie sú až tak 
dôležité. Pomôž mi prosím byť skromným, nechcieť vždy to 
najlepšie, najkrajšie. Pomôž mi prosím spoznať pravé hodnoty ako 
je láska, dobrota srdca, na ktorých sa zakladajú skutočné 
priateľstvá.  
 

11. Pána Ježiša pribíjajú na kríž. 
Pána Ježiša kladú na kríž. Vojak berie klince a pribíja nimi Ježišove 
ruky a nohy. Pána Ježiša to veľmi bolí. Nemôže sa ani pohnúť. 
Pane Ježišu, prosím Ťa za deti, ktoré sa nemôžu hýbať, lebo sú 
choré. Nauč ma prosím byť vďačný za moje zdravé ruky a nohy.  
 

12. Pán Ježiš na kríži zomiera. 
Pán Ježiš visí na kríži. Ani v takejto ťažkej chvíli nemyslí na seba, ale 
na nás. V tichu umierania hovorí Jánovi: „Hľa, tvoja matka“ a Márii: 
„Hľa tvoj syn“. Od tej chvíle sa apoštol Ján staral  o Pannu Máriu 
a Panna Mária o neho, a o nás všetkých. 
Pane Ježišu, ja často krát myslím len seba, nechce sa mi podeliť ani 
s rodičmi, ani so súrodencami, ani s kamarátmi. Ďakujem Ti , Pane 
Ježišu aj za to, že keď si zomieral na kríži, myslel si najmä na nás 
a dal si nám Pannu Máriu za našu Nebeskú Maminku, ktorá nám 
stále pomáha. 
 

13. Pána Ježiša skladajú z kríža. 
Mŕtve telo Pána Ježiša skladajú z kríža a dávajú ho Panne Márii. Je 
jej ťažko, akoby jej meč prebíjal srdce. 
Pane Ježišu, ďakujem Ti za to, že si mi dal rodičov, ktorí sa o mňa  
starajú. Keď mi je ťažko, keď mi niekto ublížil, keď som chorý. 
Utekajú mi na pomoc, keď padnem, alebo keď mi niečo nejde. 
Pomôž prosím aj mne byť pozorným k bolesti iných. 
 

14. Pána Ježiša pochovávajú. 
Telo Pána Ježiša zavinú do bieleho plátna a ukladajú do nového 
hrobu. Sú smutní, lebo strácajú Priateľa a Učiteľa. 
Pane Ježišu, my vieme, že si nezostal v hrobe. Na tretí deň si vstal 
zmŕtvych. Ďakujeme za Tvoju smrť a zmŕtvychvstanie, ktoré nám 
otvorili nebo.  
 
Modlitba na úmysel Svätého Otca: Otče náš..., Zdravas Mária..., 
Sláva Otcu... 
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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.  

 
Január 
09.01.  záznam z našej škôlky v TV Ružinov 
14.01.  záznam z našej škôlky v RTVS v hlavnom spravodajstve 
22.01.  poníky v MŠ 
23.01.  triedny aktív predškolákov, stretnutie so školskou psychologičkou a zástupkyňou pre 1.stupeň Základnej školy 
sv. Vincenta 
24.01.  trieda Motýlikov bola na otvorenej hodine u prvákov ZŠ  
30.01.  Bábkové divadlo „Zablúdená ovečka“ 
 
Február 
01.02.  polročné prázdniny  
06.02.  orientačné testy školskej zrelosti 
08.02.  ľudová hudba Fidlikanti pripravili pre deti hudobný koncert „Povalašsky od zeme“, počas ktorého predstavili 
deťom hudobné nástroje 
08.-09.02.  zápis na ZŠ  
 
 
 
 
 
 

 
Február 
12.02.  rozlúčka s Fašiangami: karneval na tému „Zima, zimné radovánky“ 
(môžu prísť masky zvieratiek, hviezdičiek, vločiek, stromov, vetríkov, 
snehových kráľovien.....). Tešíme sa na Vás, milé deti! 
13.02.  Popolcová streda – obrad požehnania a udelenia popolca + 
požehnanie priestorov MŠ 
od 18.02.  prijímanie žiadostí o prijatie detí do MŠ 
21.02.  poníky v MŠ 
27.02.  bábkové divadlo „Nebolo a potom bolo“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČO SME UŽ PREŽILI V NOVOM ROKU: 

ČO NÁS ČAKÁ V NAJBLIŽŠOM OBDOBÍ: 

REDAKČNÁ RADA VINCENTÍNKA: 

Marec 
04.-08.03.  jarné prázdniny - prevádzka MŠ otvorená, strava sa 
bude dodávať, preto je potrebné dieťa záväzne prihlásiť (stravné na 
1 deň- 2,50 €, platiť sa bude v piatok 01.03. triednym pani 
učiteľkám, prípadne pani Antalíkovej). 
13.03.  poníky v MŠ 
20.03.  bábkové divadlo „Lienka Kikilienka a veľkonočné vajíčko“ 
26.03.  Environmentálna výchova o včelách „Medoví kamaráti“ 

 2 / Január - Február 2013 
 

 
Milí rodičia, deti a priatelia našej škôlky,  
 
 nachádzame sa na prelome dvoch 
významných období roka, ktoré majú možnosť 
prežívať aj naše deti v škôlke.  
 Končí obdobie fašiangov – plné veselosti, 
zábavy, plesania, masiek, ktoré deti zavŕšia 
karnevalom na tému „Zima, zimné 
radovánky“, a začína obdobie pôstu. 
Zlomovým dňom je tzv. škaredá, čiže 
popolcová streda, kedy sa počas štyridsiatich 
dní budeme pripravovať na najväčšie 
kresťanské sviatky – na Veľkú noc. V tento 
deň, 13. februára, príde k našim deťom páter 
......., ktorý priamo v škôlke spraví obrad 
požehnania a udelenia popolca. Súčasťou jeho 
návštevy bude aj požehnanie priestorov našej 
škôlky. 

Pani učiteľky si pripravujú aktivity, prostredníctvom 
ktorých budú môcť deti prežívať pôstne obdobie im 
prijateľnou formou. Iste ste si už všimli zastavenia krížovej 
cesty umiestnené na stenách chodby v trakte, kde sa 
nachádzajú triedy Lienok a Vážok. Túto krížovú cestu 
nakreslili deti, ktoré navštevovali škôlku v prvý rok jej  

 

 
existencie. Odvtedy ju každý deň absolvujú deti so 
všetkými zamestnancami škôlky. Táto spoločná krížová 
cesta je príjemným zážitkom nielen pre deti, ale aj pre 
celý personál škôlky, a už teraz sa veľmi tešia na tú 
tohtoročnú. 

 pokračovanie na str. 10 

 
 
 
 
 
 

Zo života škôlky 
 

 Výrazným momentom uplynulého 
obdobia v škôlke bol zasnežený dvor, kde 
naše deti strávili veľa času sánkovaním, 
guľovaním či stavaním snehuliakov. Niektoré 
momenty Vám priblížime na stránkach 3-5. 

 Rovnako tu nájdete aj niekoľko 
básničiek, ktoré sa deti učili a aktivity, 
ktorými toto zimné obdobie prežili. 

 Toto číslo časopisu obohatili pani 
učiteľky aj milými výrokmi našich detí. 

Zápis, prijímanie detí do ZŠ a MŠ 
 

 Mesiac február intenzívne 
prežívajú najmä deti našej najstaršej 
triedy Motýlikov. Deti už absolvovali 
návštevu ZŠ, testy školskej zrelosti, 
ako aj samotný zápis do ZŠ, viac na 
str.8-9. 

 Od 18.februára začína aj zápis 
do MŠ, na týchto stránkach nájdete 
informácie o podmienkach prijatia do 
našej škôlky. 

Začína pôstne obdobie 
 

 Končí obdobie fašiangov, 
začína 40-dňové pôstne 
obdobie, ich význam Vám 
priblížime na str.10. 

 Ponúkneme Vám 
svedectvá rodín našej škôlky, 
inšpiráciu ako možno prežiť 
pôst, ako aj námet na krížovú 
cestu s našimi najmenšími 
deťmi, str.11. 

 

 Čo v tomto čísle časopisu nájdete? 
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