
 
September  
03.09.  trieda Motýlikov a Včielok sa zúčastnila v kostole sv.Vincenta de Paul na školskej slávnostnej svätej omši k 
zahájeniu školského roka Veni Sancte  
04.09.   Koncert pre deti „Spievankovo“ - výnos z koncertu pre MŠ bol 661,00 € - ďakujeme! 
22.09.   brigáda s grilovačkou 
26. 09.  Bábkové divadlo v MŠ: Slncový kôň 
 

              
 

Október 
04.10.   Bábkové divadlo v MŠ: Gašparko a drak 
06.10.   brigáda s grilovačkou 
09.10.   Environmentálna výchova: Starostlivosť o koníky, vozenie na poníkoch   
10. 10.  páter Peter mal s deťmi náboženskú výchovu, súčasťou ktorej bolo 
aj premietanie biblického príbehu  
 

November 
06.11.  Stvorenie sveta: Biblický príbeh s pátrom Petrom 
12.11.  Začiatok kurzu korčuľovania pre prihlásené deti - každý utorok a 
štvrtok od 9:00 do 10:00 hod. Kurz končí 18. 12. 2012 
15. 11.  Environmentálna výchova: Starostlivosť o koníky, vozenie na 
poníkoch   
 

 

December 
05 .12.   posvätenie adventných vencov počas sv. omše v škôlke, ktorej sa zúčastnia všetky triedy 
06. 12.  oslava sv. Mikuláša 
07.12.   Mikulášsky hudobný koncert žiakov ZUŠ sv. Cecílie pre deti našej MŠ 
11.12.   poníky v MŠ 
11 .12. o 15:00 hod.   Predvianočný koncert žiakov ZUŠ sv. Cecílie z tanečného odboru 
13.12. o 11:00 hod.  Bábkové divadielko: Ako sa lienka Kikilienka chystala na Vianoce 
16.12.   „Predaj medovníkov pre škôlku“ (bližšie na str. 3) 
17 .12. o 16:30 hod.  vianočná  besiedka pre rodičov a deti v triede Motýliky 
14 .12. o 16:30 hod.  vianočná  besiedka pre rodičov a deti v triede Vážky a Mravčeky 
20 .12. o 16:30 hod.  vianočná  besiedka pre rodičov a deti v triede Včielky 
18.12.  o 16:30 hod.  vianočná  besiedka pre rodičov a deti v triede Lienky 
 

24.12.2012 – 07.01.2013  Vianočné prázdniny 

 

Stretnutia s rodičmi: 
30.08.   Rodičovské stretnutie s vedením školy a MŠ pre rodičov novoprijatých detí 
11.09.   Rodičovské stretnutie s vedením školy a MŠ pre všetkých rodičov  
24. 10.  Papierové pletenie (dielničky pre mamičky) 

ČO NÁS ČAKÁ V DECEMBRI: 

ABSOLVOVALI SME STRETNUTIA S RODIČMI: 

ČO SME TENTO ŠKOLSKÝ ROK UŽ V ŠKOLKE PREŽILI: 
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13.-22. 11.  Triedny aktív vo všetkých triedach: Motýliky, Včielky, Mravčeky, Lienky, Vážky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 / December 2012 
 
PRÍHOVOR p. ANTALÍKOVEJ: 

 
Milí rodičia, deti a priatelia našej 
materskej školy, 

 
po 1. krát sa stretávame na 
stránkach nášho časopisu 
Vincentínka. Jeho prostredníctvom 
Vás chceme priebežne informovať 
o živote a aktivitách detí, 
zamestnancov a o činnosti OZ IRR 
a vzájomnej spolupráci školy, 
„škôlky“ a rodičovského 
spoločenstva.    
Veľa krát sa stretávam s otázkou, 
aký je rozdiel medzi cirkevnou 
a štátnou MŠ. S našim školským 
vzdelávacím programom som Vás 
oboznámila podrobnejšie na 
triednych aktívoch. Rada by som 
Vás ešte chcela informovať 
o poslaní cirkevnej materskej školy. 
 pokračovanie na str. 2 
 
 
 
 
 
 

Informácie o OZ IRR 
 

 Môžete si prečítať o OZ IRR, jeho náplni 
– načo nám v škôlke slúži, aké sú jeho 
činnosti, aktivity. Dozviete sa ako sa môžete 
aj Vy zapojiť do činnosti našej škôlky, a tým aj 
do života našich detí, str. 4 a 5 

 OZ IRR, spolu s vedením škôlky, 
zorganizovalo v októbri dve veľké brigády. Čo 
sa na nich spravilo a aké z nich máme zážitky 
nájdete na str. 8. 

 V decembri nás čaká 3.ročník akcie 
„Predaj medovníkov pre škôlku“ – prosíme 
o Vašu pomoc a aktívnu spoluúčasť pri tejto 
akcii, str. 3. 

Niečo pre deti ☺☺☺☺ 
 

 Súčasťou časopisu je aj 
„Okienko pre detičky“, kde si naše 
deti nájdu vymaľovávanky a úlohy, 
str. 6 a 7. 

 Rovnako si nájdu aj ilustrovaný 
príbeh Panny Márie – o tom ako sa jej 
narodil Ježiško - ktorý si môžete 
spoločne prečítať a vymaľovať, na str. 
11. 

 Pripravili sme pre Vás aj príbeh 
o Adventom venci, sviečkach a ich 
tajomstve, na str. 10. 

Informácie o dianí v škôlke 
 

 V časopise nájdete aj 
zhrnuté aktivity, ktoré naše 
deti od začiatku školského 
roka v škôlke prežili, rovnako 
aj to čo ich teraz v decembri 
čaká, str. 12. 

 V októbri sa deti 
zúčastnili otvorenia nového 
Dopravného ihriska na 
školskom dvore, ktoré sme 
naše deti dostali vďaka 
grantovému projektu, str.9. 

 Čo v 1.  čís le časopisu nájdete? 



 
 
 
 
 
pokračovanie z úvodnej strany 
 

Charakteristickou črtou katolíckej materskej školy je: 

 podporovať vznik školského spoločenstva preniknutého 
evanjeliovým duchom slobody a lásky, 
 pomáhať deťom, aby sa v nich s rozvojom vlastnej 
osobnosti rozvíjalo zároveň aj nové stvorenie, 
 a napokon zosúladiť ľudskú kultúru v jej celistvosti 
s posolstvom spásy tak, aby viera osvecovala 
vedomosti detí o svete, živote a človeku, ktoré 
postupne nadobúdajú. 

 
Tieto ideály a špecifické ciele tvoria všeobecný výchovný 
plán cirkevnej školy (II. vatikánsky koncil, deklarácia o 
kresťanskej výchove GRAVISSIMUM EDUCATIONIS). Je 
modelom každého pedagóga pre jeho apoštolské 
pôsobenie. 
Toto ho má nabádať, aby sa zodpovedne, naplno a 
s úprimným zápalom zasadzoval za osvojenie týchto 
ideálov a cieľov. Každý, kto v cirkevnej škole pracuje, sa 
musí usilovať pochopiť tieto črty a pramene, ktorými boli 
inšpirované. Musí sa snažiť s nimi v dostatočnej miere 
stotožniť, aby sa cez jeho prácu zachovala osobitosť školy. 
Všetky tieto pohnútky ukazujú že cirkevná škola vstupuje 
do poslania Cirkvi predovšetkým: 
 

 v požiadavke výchovy vo viere, 
 v úzkom spojení s Učiteľským úradom Cirkvi ponúka 
Krista ako najvzácnejší vzor človeka, 
 osobitne sa zameriava na kvalitu vyučovania 
rímskokatolíckeho náboženstva. 

 
Aj keď ste Vy, rodičia skutočne prvými a prvoradými 
vychovávateľmi svojich detí  a toto Vaše právo a 
povinnosť sú „pôvodné a nezastupiteľné v porovnaní 
s výchovným poslaním iných,“ (Familiaris consortio: Ján 
Pavol II.) zo všetkých, ktorí podporujú a dopĺňajú výkon 
tohto práva a povinnosti rodiny, má materská škola 
základný význam a hodnotu. Na základe svojho poslania 
má cirkevná materská škola:  
• svedomito pestovať intelektuálne, tvorivé a estetické 

schopnosti človeka 
• pozorne rozvíjať úsudok, vôľu a city 
• prebúdzať zmysel pre pravé hodnoty 
• podporovať správne postoje a rozumné správanie 
• uvádzať do kultúrneho dedičstva vytvoreného 

predchádzajúcimi generáciami 
• pripravovať na budúce povolanie 

• podporovať priateľské vzťahy s inými, ktorí majú 
rozličné schopnosti a predpoklady 

• viesť k vzájomnému chápaniu rozličných názorov.  
 
Takýmto spôsobom vstupuje materská škola do 
špeciálneho poslania Cirkvi a aj spoločnosti, nakoľko je 
najdôležitejšou odpoveďou spoločnosti na právo na 
výchovu a sebarealizáciu každého človeka. 
 
Ďalšie ciele a celková profilácia, ktoré sa  snažíme 
realizovať: 

• Vychovávať a vzdelávať deti, ktoré budú chápať seba a 
iných, budú schopné tvorivo a kriticky myslieť, riešiť 
problémy a dokážu vyjadriť ocenenie a uznanie. 

• Sústavne a cieľavedome sa podieľať na vytváraní 
zdravého, ekologicky čistého a estetického prostredia. 

• Vychovávať  k zdravému životnému postoju, mravným 
hodnotám, tolerancii, úcte, informovanosti, 
kooperáciu a spoluprácu s rodinou. 

• Zohľadňovať individuálny vývin a potreby dieťaťa 
(adaptačný program, odpočinok, osobné tempo, 
aktívny pohyb, relaxácia). 

• Prevencia sociálno - patologických javov (prevencia 
šikanovania, nebezpečenstvo styku s cudzími ľuďmi, 
drogy, nenávisť). 

• Úzko spolupracovať so zástupcami rodičovského 
spoločenstva a organizáciami v MČ, aby sme dosiahli 
čo najlepšie výsledky. 

• Chceme podporovať projekty „OTVORENÁ ŠKOLA“ 
s cieľom rozširovania ponuky  

• vzdelávacích a športových služieb deťom a rodinným 
príslušníkom v mimo   

• vyučovacom čase. 
• Prostredníctvom OZ IRR a tvorby projektov získavať 

finančné prostriedky na výchovu a vzdelávanie detí 
a na zlepšenie prostredia v ktorom deti trávia väčšinu 
dňa. 

 
Verím, že spoločnými silami sa nám bude dariť plniť naše 
ciele. Budeme sa snažiť vytvárať pre Vás a Vaše deti 
priaznivú a pozitívnu klímu.  

 
Všetkým Vám prajem požehnané adventné obdobie 

a narodenie Ježiša nech prinesie do Vašich príbytkov 

veľa lásky, pokoja a radosti. 

Mgr. Eva Antalíková 
zástupkyňa riaditeľky SŠ VDP pre MŠ 

PRÍHOVOR p. ANTALÍKOVEJ: 
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PRÍBEH PANNY MÁRIE 
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ADVENTNÉ SVIECE ROZPRÁVAJÚ 

 
Štyri sviece pomaly horeli jedna vedľa druhej 
v adventnom venci, aby ohlásili veriacim blížiace sa 
vianočné sviatky. V šere chrámu vládlo také ticho, že 
človek mohol začuť, o čom sa zhovárajú. 
Prvá svieca povedala: „Ja som Pokoj, už však nedokážem 
svietiť vo svete, ako je tento, kde nenávisť a násilie vedú 
k sústavnému krviprelievaniu. Nikto neživí môj plameň... 
Čoskoro zhasnem.“ 
Jej plamienok zoslabol a napokon zhasol 
Druhá svieca riekla: „Ja som Viera, ale moje svetlo už 
neosvetľuje a môj plamienok už nehreje srdcia. Zahasil 
ma chlad ľahostajnosti a temnota beznádeje. Nemá 
zmysel, aby som ďalej svietila.“ 
Keď to dopovedala, jej plamienok sfúkol závan ostrého 
ľadového vetra. 
Slova sa ujala smutná tretia svieca: „Ja som Láska. Už 
nemám silu uchrániť svoj plameň. Ľudia ma dusia svojou 
bezcitnosťou a už pre nich nič neznamenám . nedokážu 
milovať ani tých, s ktorými bývajú pod jednou strechou.“ 
A bez ďalších slov zhasla.  
V tej chvíli vošlo do chrámu dieťa a všimlo si tri zhasnuté 
sviece: „Prečo nesvietite? Mali ste svietiť až do konca!“ 
V detských očiach sa zaleskli slzy. 
 

 
Vtedy sa ozvala štvrtá 
svieca. 
„Neboj sa. Kým svieti môj 
plamienok, môžeme 
znovu zapáliť ostatné 
sviece, lebo ja som 
Nádej.“ 
Dieťa sa potešilo, vzalo 
štvrtú sviecu a jej 
plameňom zapálilo 
ostatné tri. V šere chrámu opäť zažiarili štyri sviece 
adventného venca. 
 
Nech aj v našej škôlke, v našich rodinách, v našich 
domácnostiach vládne počas celého adventného 
obdobia Pokoj nad našimi hádkami a hnevom, Viera 
nad našou beznádejou a ľahostajnosťou, Láska nad 
našou bezcitnosťou a hašterivosťou, nech nikdy 
nezhasne Nádej. 
Všetkým želáme pokojné a požehnané Vianočné 
sviatky, aby sa Ježiš narodil aj v našich srdciach naplnil 
nás nekonečnou nádejou! 
 

OZ IRR 

 
 
 
...čo sa skrýva za slovom „Advent“? 
Má pôvod v latinskom slove „adventus“, čo znamená 
príchod alebo očakávane príchodu.  
Pre kresťanov je to čas čakania a prípravy na príchod 
Mesiáša, na narodenie Božieho Syna Ježiša Krista 
v Betleheme. Adventné obdobie sa začína štyri nedele 
pred Vianocami. Jeho začiatok je pohyblivý, a to podľa 
toho, na ktorý deň v týždni pripadne 25. december - 
Narodenie Pána. Môže to byť ktorýkoľvek deň od 27. 11. 
do 3. 12. Už od starých čias to boli dne naplnené tichou 
radosťou. Preto sa na Katarínu robili posledné bály 
a zábavy. 
Ľudská myseľ sa potrebuje stíšiť, aby si človek lepšie 
uvedomil, aký veľký dar, uložený v betlehemských 
jasličkách, dostáva. Adventným obdobím sa začína nový 
cirkevný rok. 
 

...od kedy slávime Božie narodenie 25. decembra? 
Pápež Liberius roku 354 n. l. rozhodol, že 25. december sa 
bude sláviť ako deň narodenia Ježiša Krista, čím založil 
kresťanské vianočné sviatky. Predtým sa do 16. storočia v 
rovnakom ročnom období oslavoval slnovrat a podľa 
stredovekého cirkevného kalendára bol 25. december 
považovaný za Nový rok. 

...ako vznikol živý betlehem? 
Prvý písomne doložený živý betlehem alebo jasličky 
vytvoril sv. František z Assisi, keď v r. 1223 v jaskyni v 
Grecciu v Taliansku dal do jaslí dieťa a vedľa stáli Mária, 
Jozef, osol a vôl. Do konca 18. stor. stavali betlehemy v 
kostoloch, po zákaze Jozefom II. ich stavali a vyrezávali 
doma. 
 

...prečo máme na Vianoce doma stromček?                                                                         
Podľa legendy zo 6. storočia slávil v Burgundsku írsky 
mních Vianoce pri posvätenej jedli na kopci s miestnymi 
obyvateľmi. Pieseň z 13. stor. sa zmieňuje o domčeku s 
horiacimi sviečkami. V r. 1570 v Brémach si každý 
mohol vyrezať v mestských lesoch jedličku na Vianoce. 
Zdobili ju ovocím, sladkosťami, papierovými kvetmi. 
 

...kto napísal najznámejšiu Vianočnú pieseň „Tichá 
noc, svätá noc“? 
Text najznámejšej vianočnej piesne napísal v roku 1816 
kňaz Joseph Mohr v Lungau v Rakúsku ako báseň. Jeho 
prosbe, skomponovať k nej melódiu, vyhovel organista 
Franz Xaver Gruber . 

PREŽÍVAME OBDOBIE ADVENTU 

VEDELI STE ... ? 
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Akcia „Predaj medovníkov pre škôlku“ vznikla ešte pred 
samotným začiatkom našej škôlky, v decembri roku 
2010. Rodičia hľadali spôsob ako pre škôlku získať 
peniaze na rekonštrukciu, na zakúpenie potrebných 
vecí, na jej štart. A tak vznikla myšlienka predávať 
medovníky, resp. vianočné pečivo, ľuďom z farnosti. Do 
akcie  sa zapojilo veľa ochotných ľudí – mamičky, staré 
mamy, ktoré napiekli medovníky, rodiny ktoré prišli 
spoločné baliť, poskytli košíky, v ktorých sa balíky 
predávali, deti vyrobili pokladničky, celé rodiny prišli 
predávať po nedeľných sv. omšiach, a v neposlednom 
rade sa do akcie zapojili všetci dobrodinci, ktorí na 
škôlku prispeli kúpou balíčkov. Všetky stretnutia, 
balenie, predávanie boli  naplnené dobrou náladou, 
príjemnou atmosférou, peknými zážitkami, a najmä 
pocitom, že sme spravili pre škôlku niečo užitočné. 
Prvý rok sme akciu pripravili vo farnosti na Miletičovej, 
druhý rok to bolo vo Vrakuni a na Trnávke. Tento rok 
sme akciu rozšírili do všetkých farností Ružinova, 
z ktorých deti prichádzajú do našej škôlky. Balíky 

budeme predávať dňa 16. decembra po nedeľných 
svätých omšiach vo Vrakuni, na Miletičovej, na Trnávke 
a v kostole sv. Vincenta de Paul.  
 

 
 
 

 
Ráno pred kostolom vyberáme z kufra auta stôl a 
kartónové krabice. Cítime sa neistí a pripadáme si 
trochu ako veksláci. Rozložíme stôl, obrus, do malých 
košíkov poukladáme pohľadnice a ozdoby. Naaranžujem 
čečinu od mamy. Prvá omša sa končí a ľudia spýtavými 
pohľadmi pozerajú na mňa s košíkom v ruke a na stôl 
pred kostolom, ktorý tu doteraz nikdy nevideli. Nádych a 
ideme. “Dobrý deň, nech sa páči kúpte si perníčky a 
podporte škôlku. Máme aj krásne pohľadnice a ozdoby 
pri stole.” Ľudia sa zastavujú, vyberajú koláčiky a mince 
dávajú do pokladničiek. Niektorí prídu iniciatívne za 
nami, iným sa prihovoríme my.  
“A aká je to vlastne škôlka?” „Na opravu kúrenia a 
kanalizácie.” „A toto vyrábali deti?” „Tieto robila moja 
žena.” 
Po úvodných ostychoch nás to začína baviť. Rozprávame 
sa s ľuďmi, po omši si hovoríme zážitky  a prerátame 
príspevky. Tuším sme sa v tom celkom našli. Je to super 
pocit, urobiť krok aj keď človek nevie presne ako to 
skončí. V najhoršom sa strápnim a poviem si nikdy viac. 
A možno zažijem niečo nové, nájdem v sebe kúsok 
svojich snov a odvahu urobiť niečo pre to, na čom mi 
záleží. 
Akcia „predaj perníkov„ mala u nás vo farnosti veľký 
úspech. Vyzbierala sa zaujímavá suma, ľudia si mohli 
kúpiť pekné výrobky,  mali možnosť zastaviť sa a  
 

 
prehodiť pár slov. Taký 
závan atmosféry Vianoc 
týždeň pred Vianocami. 
Tento rok ideme do toho 
znova a už sa tešíme aké 
to bude. Koho stretneme, 
koľko ľudí sa usmeje a 
možno - koľko ľudí sa 
inšpiruje urobiť konkrétny 
krok pre to, na čom mu 
záleží. 

Barbora Belisová 
(tr.Motýlikov) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dňa 16.decembra sa po všetkých nedeľných sv. omšiach uskutoční 3.ročník akcie 

PREDAJ VIANOČNÝCH MEDOVNÍKOV A KOLÁČÍKOV 
pre podporu našej škôlky. 

Aby sa nám to podarilo, potrebujeme aj Vašu 
pomoc, a to: 

 s pečením medovníkov a iného vianočného 
suchého pečiva, ktoré treba priniesť do štvrtka 
13.12. do škôlky; 

 s balením balíčkov, a to dňa 13.12. štvrtok 
doobeda od 8:30 v priestoroch pod kostolom 
v Trnávke alebo 14.12. piatok poobede od 
15:00 v jedálni MŠ; 

 s predávaním balíkov po nedeľných sv. omšiach 
dňa 16.12. vo farnostiach Vrakuňa, Prievoz, 
Miletičová, Trnávka.  

 
Na konkrétne úlohy sa môžete zapisovať už teraz na 
irr.vdp.sk. 

“Dobrý deň, nech sa páči kúpte si perníčky a podporte škôlku.“ 
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Našu škôlku vnímam, a vždy som vnímala, ako veľmi 
výnimočnú – tým aká je, svojou silnou pozitívnou 
atmosférou a dobrými vzťahmi vzniknutými vzájomnou 
spoluprácou na spoločnom diele pre naše deti, pre naše 
rodiny. 
Škôlka je miesto, kde dieťa trávi veľkú časť svojho dňa. 
Je miestom, kde sa prvýkrát osamostatňuje od svojich 
rodičov. Je miestom, kde nadväzuje svoje prvé 
kamarátstva, rieši konflikty s rovesníkmi, sa stáva sa 
členom kolektívu. Je rovnako aj miestom, kde spoznáva 
a prijíma ďalšie významné autority hneď po rodičoch, 
a to svoje pani učiteľky. Takmer všetci rodičia prežívame 
túto novú skúsenosť našich detí s obavou. Už zrazu 
nemáme svoje malé detičky stále pri sebe, nemôžeme 
im stáť stále nablízku, a byť ich neoddeliteľnou súčasťou. 
Vieme ale, že už potrebujú aj svojich kamarátov, vieme, 
že sa potrebujú učiť nové veci a prežívať nové 
skúsenosti. 
Som vďačná za našu škôlku, pretože sem moje deti 
chodia s radosťou. Sú spokojné, šťastné, plné 
príjemných zážitkov. Neprinášajú si nijaké zlé návyky, 
neprežívajú rozpor medzi výchovou doma a výchovou 
v škôlke. Práve naopak. Získavajú veľa pokrokov vo 
svojom vývine, rastú vo svojom emocionálnom aj 
sociálnom bytí, dostávajú kvalitné predprimárne 
vzdelávanie. Za to vďačím všetkým pani učiteľkám, no aj 
upratovačkám či kuchárkam, ktoré im venujú svoju 
pozornosť a lásku. A oni to cítia, a cítime to aj my 
rodičia. 
 

 

 
Prežívame spolu s deťmi silnú pozitívnu atmosféru 
škôlky. Táto atmosféra tu bola od začiatku, keď nadšení 
rodičia dostali zelenú pre vznik vytúženej cirkevnej 
škôlky v Ružinove. Vzniku škôlky venovali rok svojej 
intenzívnej práce – hodiny strávené plánovacími 
a riadiacimi stretnutiami, vybavovačkami na úradoch, 
zháňaním peňazí, soboty a večery strávené na 
brigádach. Už vtedy sem chodili radi aj deti aj rodičia, 
a cítili požehnanie pre toto dielo.  
Škôlka je požehnaním a darom aj pre naše deti, pre celú 
našu rodinu. Som za to vďačná Pánu Bohu. Nechcem, 
aby sa to zmenilo, aby to vyprchalo. Túžim po tom, aby 
sme všetci (pani učiteľky, deti, rodičia) rástli 
a zdokonaľovali sa v tom čo robíme tu v škôlke. Preto sa 
snažím škôlke pomáhať a aktivizujem sa v OZ IRR.  
Ak väčšina z nás prispeje tým čím vie, tým čím môže, 
nebude nás to stáť ani veľa času a úsilia. Škôlka tak 
bude naďalej našim spoločným dielom (nielen tých 
rodín, čo boli pri jej vzniku, ale aj tých čo sa pridali len 
v septembri) a verím že dielom stále požehnávaným. 
A to je tá najväčšia istota, že naše deti budú v škôlke 
spokojné.  
Chcem Vás, milí rodičia, povzbudiť, aby ste sa aj Vy 
zapojili svojim aktívnym prístupom. Aby ste reagovali 
na prosby pani učiteliek a výzvy OZ IRR k spolupráci. 
 

Teším sa na našu spoluprácu ☺ ! 
Karolína Noskovičová  

(tr.Motýlikov, tr.Lienok) 
 

Pozývame Vás k aktívnej účasti na fungovaní OZ IRR, a to: 
 
- na samotnom vedení OZ IRR – OZ IRR podporuje 
škôlku v jej aktivitách, dodáva potrebný materiálnu a 
personálnu podporu. Stará sa o financie, riadi brigády 
a potrebne práce na budove a záhrade škôlky, píše 
projekty a získava finančné prostriedky pre škôlku. 
- v úlohe delegáta za triedu – Delegát je „spojka“ medzi 
vedením OZ IRR a rodičmi triedy – ak je potrebná pomoc 
rodičov pri nejakej aktivite, zabezpečí ju (napr. ako 
organizácia občerstvenia pri Vianočnej besiedke), 
komunikuje vzniknuté požiadavky či už OZ IRR na 
rodičov alebo rodičov na OZ IRR a pod. 
 

- v úlohe redakčnej rady škôlkárskeho občasníka 
„Vincentínko – naše škôlkárske novinky“ –  potrebujeme 
autorov článkov, grafika/zalamovanie, preklápanie do PDF 
(stačí na amatérskej úrovni), tlač občasníka, distribúcia do 
skriniek detí. 
Cieľom občasníka je sprostredkovať rodičom informácie 
o aktuálnom dianí škôlky a OZ IRR, aby sa rodičia 
dozvedeli o tom, čo deti prežili, čo ich čaká, o aké projekty 
sme žiadali a aký je ich stav, akú aktuálnu pomoc rodičov 
potrebujeme. Občasník môže zároveň slúžiť na 
prezentáciu škôlky prípadným sponzorom. 
 

Budeme veľmi vďační, keď sa nám v akejkoľvek otázke ozvete na adresu skolka.irr@gmail.com, a tiež keď nám 
sem napíšete Vaše možnosti pomoci a zapojenia.  

OBČIANSKE ZDRUŽENIE INICIATÍVA RODIČOV RUŽINOVA (OZ IRR) 
 jeho činnosti, jeho náplň, jeho význam pre škôlku, naše deti a nás 

POHĽAD RODIČA NA ŠKÔLKU, NA OZ IRR 

 AKO MÔŽEME ŠKÔLKE POMÔCŤ AJ MY ? 
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Milí rodičia a priaznivci našej materskej školy ☺.    
 
Možno ste si už všimli, alebo Vám už Vaši škôlkari 
zreferovali, že v októbri  sa na našom školskom dvore  
sprístupnilo nové dopravné ihrisko, na ktorom sa deti 
môžu učiť dopravnú výchovu a zároveň si zašportujú.  
Tento projekt sa nám podarilo zrealizovať aj vďaka 
grantu od Nadácie slovenskej sporiteľne, ktorá  na 
dopravné ihrisko pre našich škôlkarov prispela sumou 
1000 €.  

Naším zámerom bolo spojiť aktívny pohyb na čerstvom 
vzduchu a zároveň vzdelávať deti v oblasti dopravy, 
aby sa naučili vhodnému  správaniu sa  na 
komunikáciách.    
Na dvore materskej školy sa nachádzali asfaltové 
chodníčky, ktoré priam lákali k vytvoreniu dopravného 
ihriska. A tak vznikol nápad...  

 
 
Žiadosť o grant sme napísali už v apríli a keď sme sa 
dozvedeli, že sme boli úspešní, začali sme s realizáciou.  
Plán nakreslila mamička architektka, ďalšie mamičky 
a tatkovia namaľovali pruhy, čiary a vodorovné 
dopravné značenie. Pani riaditeľka objednala semafory, 
značky a reflexné terčíky.  A aby sa deťúrence mali na 
čom učiť, tak sme  zakúpili  detské bicykle, odrážadlá 
a kolobežky. No nezabudli sme ani na bezpečnosť, 
máme aj prilby, reflexné vestičky a aj lekárničku. Ale tú 
by sme nechceli veľmi používať. 
Vďaka šikovnosti a ochote rodičov a zamestnancov 
materskej školy, štedrosti sponzora a v prvom rade 
vďaka Božej milosti sme  na jar pripravení už v zime. 
Naše deti budú môcť aktívne tráviť čas na školskom 
dvore a hravou formou sa naučia ako sa správať pri 
bicyklovaní, prechádzaní cez cestu a možno naučia 

niečo nové aj nás.  
 

Lívia Keselicová 
(tr.Motýlikov) 

 

 
 

                           
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    25. októbra sme slávnostne otvorili naše nové                                                                                                                  
DOPRAVNÉ IHRISKO na školskom dvore.  

Vďaka ochote rodičov zapojiť sa do grantového programu Slovenskej sporiteľni, majú naše deti na školskom 
dvore dopravné ihrisko.  

Sledujme vo svojich zamestnaniach grantové výzvy! 
 

Stačí kontaktovať OZ IRR – Ildiko Štúňovú (i.stunova@gmail.com), zodpovednú za projekty, a projekt 
spoločnými silami napíšeme. Naše deti tak môžu mať šancu získať niečo nové do svojej škôlky, či už ďalšie 
preliezky na školský dvor, pracovné pomôcky do tried, cvičebné pomôcky do telocvične, a pod. 
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       Spýtali sme sa rodičov:   
       ČO SA VÁM NA BRIGÁDACH NAJVIAC PÁČILO, PREČO   SA OPLATILO PRÍSŤ? 

Ďakujeme 
všetkým, 

ktorí prišli 
pomôcť 

škôlke počas 
brigád ! 

  

Dve jesenné soboty sme sa opäť stretli na dvore našej 
škôlky so snahou stráviť príjemné rodinné dopoludnie a 
hlavne pridať ruku k dielu...Prišli deti, rodičia. Starší i 
mladší súrodenci našich malých škôlkárov, ktorí sa 
inokedy len spoza plota nádejne pozerajú na preliezky a 
iné zaujímavosti na dvore. 
Čakali na nás menšie manuálne práce, ktoré sme zvládli 
v dobrej nálade. Spoznali sme sa navzájom a mali sme 
jedinečnú príležitosť nazrieť do sveta našich detí, kde 
trávia väčšinu dňa. My rodičia sme sa dozvedeli o 
miestach, kde sa naše ratolesti najradšej hrávajú a stalo 
sa, že sa inak málo vravnému dieťaťu rozviazal jazýček a 
porozprávalo o svojom poslednom zážitku z hry so 
spolužiakom. 
Stihli sme toho urobiť veľa: dokončili sme maľovanie 
plota pestrými farbami, veľké pieskoviská sa prečistili a 
komplet preosiali od lístia a iných nečistôt, hrabalo sa 
lístie, priestor pred triedou motýliky sa vyčistil od 
zbytkov piesku a hliny. Na ihrisku za pozasypávali 
existujúce nerovnosti v teréne. Deti sa veľmi tešili 
staronovej šmýkačke na kopci, ktorú ockovia opravili. 
Ďalší betónový kruh sa očistil a vymaľoval, vytvorilo sa 
nové menšie pieskovisko v átriu. 

 

 
Deti poskúšali 
nové bicykle, 
ktoré šikovní 
ockovia 
poskladali a 
dokonca aj starší 
súrodenci si prišli 
na svoje pri hre 
futbalu keď 
strieľali do nových futbalových bránok. 
Okolo obeda ockovia vytvorili so starých tehál ohnisko, 
rozložili oheň a z prútov vyrobili ražne. Naši milí škôlkári 
sa nevedeli od ohňa odtrhnúť a špekačky opečené 
vlastnými rukami im chutili ako nikdy. Pani riaditeľka 
podávala v jedálni aj polievku a tak sobotný obed v 
priestore škôlky s rodičmi bol úžasný zážitok pre 
všetkých. 
Spoločnými silami sme takto opäť prispeli ku skrášleniu 
a sfunkčneniu škôlkárskeho dvora pre naše milé 
detičky. Tešíme sa na jar, keď sa opäť v priateľskej 
atmosfére stretneme pri ohníku na dvore našej škôlky. 
 

Ildiko Štúňová 
 (tr.Motýlikov)

 
 
 
 

 
 
 
 

„Pre nás bolo veľmi 
dôležité, že sme 
spoznali prostredie, 
v ktorom náš syn 
trávi veľkú časť dňa 

a taktiež pani učiteľky, kamarátov/kamarátky a ich rodičov.“ 
Petra Začková Vojtášová (tr.Včielok) 

 

 „Mne sa páči, že keď pomáhajú rodičia škôlke svojich detí, 
vytvára sa osobný vzťah medzi rodičmi a škôlkou, teda aj 
učiteľkami, čo je podľa mňa veľmi dôležité pre ďalšiu spoluprácu 
a starostlivosť o naše deti. Vytvára sa rodinné priateľské 
prostredie, a kde inde ako v rodine je deťom lepšie.“ 

Veronika Nemessanyiová (tr.Motýlikov, tr.Lienok) 
 

„Pri brigáde som mala možnosť sa spoznať s rodičmi detí a 
porozprávať sa s nimi a vymeniť si skúsenosti, či rady v 
najrozličnejších oblastiach. Veľa sme sa nasmiali a ja som sa aj 
konkrétne naučila sadiť trávu... Naše deti mali zase možnosť nás 
pozorovať v akcii, ako spolu sme dobre vychádzali, čo im určite 
tiež bolo dobrým príkladom ako spolu majú ľudia vychádzať a 
pomáhať si. 
Je mi naozaj ľúto, že som sa nezúčastnila viacerých takýchto 
brigád, ale možnosť je a bude, takže odporúčam aj novým 
rodičom. A ten pocit potom v pondelok, keď sme prišli do škôlky 
a videli výsledok brigády fakt hrial pri srdci.“ 

Elena Jurkovičová (tr.Motýlikov) 
 

"Na brigáde najviac oceňujem bližšie spoznanie sa s inými 
rodičmi - z anonymných osôb, ktoré stretávam ráno či poobede v 
škôlke, sa stávajú reálni ľudia. Prostredníctvom práce na 

škôlkárskych veciach som si vytvoril k škôlke bližší vzťah, už 
to nie je len cudzia budova, ale ráno aj večer prechádzam 
okolo vecí, ku ktorým mám vzťah, sú trochu aj moje, pretože 
som ich pomáhal robiť. Samozrejme na brigádach zvykne byť 
aj celkom zábava." 

Peter Halama (tr.Včielok) 
 

„Mne sa veľmi páčila atmosféra, pobehujúce deti po dvore, 
mamičky na rebríkoch debatujúce o radostiach s deťmi. Užili 
sme si veľa zábavy pri práci. Vždy som sa veľmi nasmiala.“ 

Petra Jakubcová (tr.Motýlikov) 
 

 „Na brigády som chodila preto, aby som pomohla 
vynoviť/opraviť/skrášliť prostredie, v ktorom deti strávia 1/3 
dňa.“         Miška A. (tr.Včielok) 
 

1) Spoznal som sa bližšie s mnohými rodinami aj mimo nášho 
spoločenstva. 2) Spolupracoval som na Božom diele. 3) Zažil 
som úplne iný svet ako je 'vonku'. Úprimnosť, ochota.  
4) Moje Bratislavské deti mohli zažiť, že ocko na niečom 
majstruje. 

Peter Dovičovič (tr.Mravčekov, 
(tr.Motýlikov) 

 
 
 
 
 
 
 
 

STRETLI SME SA SPOLU NA BRIGÁDACH A GRILOVAČKÁCH 
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Aktuálnym poslaním OZ IRR je napomáhať škôlke 
vytvárať vhodné výchovné a vzdelávacie prostredie 
Organizuje spoločné brigády, na ktorých je spoločne 
s učiteľmi a deťmi udržiavané a zveľaďované prostredie 
škôlky, pomáha získavať pomôcky a prostriedky na 
skvalitnenie predškolského vzdelávania, či pomáha 
s realizovaním spoločných podujatí rodín detí. 
 OZ IRR tak napomáha budovaniu spoločenstva medzi 
rodičmi detí a medzi rodičmi a učiteľmi škôlky, a tým aj k 
prehĺbeniu vzájomných vzťahov. Chce tak podporiť 
otvorenú, pozitívnu komunikáciu, vzájomnú spoluprácu, 
ako aj  jednotnú výchovu v domácom a školskom 
prostredí.  
Deti takto získavajú pozitívny vzor a hodnoty, nakoľko 
vidia ako sa i vďaka ich rodičom tvorí a zveľaďuje 
prostredie, kde sa vzdelávajú, športujú, trávia väčšiu čas 
svojho dňa. 
 
OZ IRR  spolupracuje a napomáha MŠ takmer vo 
všetkých jej aktivitách: 

 organizuje a uskutočňuje brigády v priestoroch 
škôlky a školského dvora.  
Hlavným cieľom týchto stretnutí sú nielen 
rekonštrukčné práce či skrášlenie dvora (spoločné 
maľovanie plota, údržba pieskoviska, hrabanie lístia,  

 
výsev trávy či kríkov), ale aj prehĺbenie rodinných 
vzťahov, vytvorenie príjemnej atmosféry a spoločenstva 
medzi rodinami a škôlkou.  

 spolupodieľa sa na organizácii pravidelných 
spoločných aktivít MŠ – Deň detí, Deň otcov, Letná 
olympiáda. 
Za krátky čas existencie MŠ sa podarilo vytvoriť 
niekoľko aktivít, kde sa stretávajú pedagógovia, rodičia 
i deti a podarilo sa tak spoločne vytvoriť priestor na 
vzájomné stretanie sa, komunikáciu, príjemné trávenie 
voľného času, športových aktivít a v neposlednom 
rade pozitívny vzor svojim deťom.  

 píše projekty a získava granty na rekonštrukciu 
budovy a záhrady MŠ a na prostriedky výchovno-
vzdelávacieho programu. 
OZ IRR pomáha získať pre MŠ potrené prostriedky: 
materiál na rekonštrukciu budovy a záhrady MŠ, 
didaktický materiál či športové pomôcky: 
prostredníctvom projektov a grantových programov.  

 poskytuje MŠ podporu v ekonomických, 
právnických či technických otázkach. 
Rodičia, členovia OZ IRR poskytujú svoje skúsenosti, 
poznatky a v neposlednom rade aj svoj voľný čas, a tak 
pomáhajú MŠ v riešení už spomínaných ekonomických, 
právnických a technických problémov. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Okrem dlhodobých úloh, Vás pozývame aj k účasti na 
jednorazových aktivitách:  
 

Ďalej hľadáme ochotných ľudí, ktorí majú: 
 

- akcia „Predaj medovníkov pre škôlku“ – bližšie informácie 
nájdete na str. 3. 
- Grantové projekty – snažíme sa získavať finančné 
prostriedky prostredníctvom grantových projektov, 
potrebujeme pomoc s písaním projektov, vyhľadávaním 
dodávateľov, s finančným rozpočtom, s realizáciou projektu. 
- Organizačná pomoc pri triednych aktivitách (napr. typu 
Vianočná besiedka – organizácia občerstvenia a pod.) a pri 
celoškôlkárskych podujatiach a akciách (Deň otcov, 
prípadne besedy, burzy a pod.) 
- Účasť na brigádach  
 

- možnosť tlačenia a kopírovania 
- možnosť prepravy, najmä veľkých vecí 
- možnosť opravných prác v prípade potreby (vŕtanie, 
montovanie a pod.) 
 
Našim cieľom je skompletizovať zoznam rodičov, aby 
sme my (OZ IRR) alebo pani učiteľky vedeli v prípade 
potreby adresne osloviť konkrétnych ľudí a urýchlili 
a uľahčili tak prácu nás všetkých.  
 

Ďalšie kontakty na OZ IRR    www.irr.vdp.sk 
      č. účtu: 2771179351/0200 

 

NÁPLŇ ČINNOSTÍ OZ IRR 
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Vyfarbi veci, ktoré patria dievčatku a veci, ktoré patria chlapcovi! 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6 7 

Vyfarbi veci, ktoré patria dievčatku a veci, ktoré patria chlapcovi! 



       Spýtali sme sa rodičov:   
       ČO SA VÁM NA BRIGÁDACH NAJVIAC PÁČILO, PREČO   SA OPLATILO PRÍSŤ? 

Ďakujeme 
všetkým, 

ktorí prišli 
pomôcť 

škôlke počas 
brigád ! 

  

Dve jesenné soboty sme sa opäť stretli na dvore našej 
škôlky so snahou stráviť príjemné rodinné dopoludnie a 
hlavne pridať ruku k dielu...Prišli deti, rodičia. Starší i 
mladší súrodenci našich malých škôlkárov, ktorí sa 
inokedy len spoza plota nádejne pozerajú na preliezky a 
iné zaujímavosti na dvore. 
Čakali na nás menšie manuálne práce, ktoré sme zvládli 
v dobrej nálade. Spoznali sme sa navzájom a mali sme 
jedinečnú príležitosť nazrieť do sveta našich detí, kde 
trávia väčšinu dňa. My rodičia sme sa dozvedeli o 
miestach, kde sa naše ratolesti najradšej hrávajú a stalo 
sa, že sa inak málo vravnému dieťaťu rozviazal jazýček a 
porozprávalo o svojom poslednom zážitku z hry so 
spolužiakom. 
Stihli sme toho urobiť veľa: dokončili sme maľovanie 
plota pestrými farbami, veľké pieskoviská sa prečistili a 
komplet preosiali od lístia a iných nečistôt, hrabalo sa 
lístie, priestor pred triedou motýliky sa vyčistil od 
zbytkov piesku a hliny. Na ihrisku za pozasypávali 
existujúce nerovnosti v teréne. Deti sa veľmi tešili 
staronovej šmýkačke na kopci, ktorú ockovia opravili. 
Ďalší betónový kruh sa očistil a vymaľoval, vytvorilo sa 
nové menšie pieskovisko v átriu. 

 

 
Deti poskúšali 
nové bicykle, 
ktoré šikovní 
ockovia 
poskladali a 
dokonca aj starší 
súrodenci si prišli 
na svoje pri hre 
futbalu keď 
strieľali do nových futbalových bránok. 
Okolo obeda ockovia vytvorili so starých tehál ohnisko, 
rozložili oheň a z prútov vyrobili ražne. Naši milí škôlkári 
sa nevedeli od ohňa odtrhnúť a špekačky opečené 
vlastnými rukami im chutili ako nikdy. Pani riaditeľka 
podávala v jedálni aj polievku a tak sobotný obed v 
priestore škôlky s rodičmi bol úžasný zážitok pre 
všetkých. 
Spoločnými silami sme takto opäť prispeli ku skrášleniu 
a sfunkčneniu škôlkárskeho dvora pre naše milé 
detičky. Tešíme sa na jar, keď sa opäť v priateľskej 
atmosfére stretneme pri ohníku na dvore našej škôlky. 
 

Ildiko Štúňová 
 (tr.Motýlikov)

 
 
 
 

 
 
 
 

„Pre nás bolo veľmi 
dôležité, že sme 
spoznali prostredie, 
v ktorom náš syn 
trávi veľkú časť dňa 

a taktiež pani učiteľky, kamarátov/kamarátky a ich rodičov.“ 
Petra Začková Vojtášová (tr.Včielok) 

 

 „Mne sa páči, že keď pomáhajú rodičia škôlke svojich detí, 
vytvára sa osobný vzťah medzi rodičmi a škôlkou, teda aj 
učiteľkami, čo je podľa mňa veľmi dôležité pre ďalšiu spoluprácu 
a starostlivosť o naše deti. Vytvára sa rodinné priateľské 
prostredie, a kde inde ako v rodine je deťom lepšie.“ 

Veronika Nemessanyiová (tr.Motýlikov, tr.Lienok) 
 

„Pri brigáde som mala možnosť sa spoznať s rodičmi detí a 
porozprávať sa s nimi a vymeniť si skúsenosti, či rady v 
najrozličnejších oblastiach. Veľa sme sa nasmiali a ja som sa aj 
konkrétne naučila sadiť trávu... Naše deti mali zase možnosť nás 
pozorovať v akcii, ako spolu sme dobre vychádzali, čo im určite 
tiež bolo dobrým príkladom ako spolu majú ľudia vychádzať a 
pomáhať si. 
Je mi naozaj ľúto, že som sa nezúčastnila viacerých takýchto 
brigád, ale možnosť je a bude, takže odporúčam aj novým 
rodičom. A ten pocit potom v pondelok, keď sme prišli do škôlky 
a videli výsledok brigády fakt hrial pri srdci.“ 

Elena Jurkovičová (tr.Motýlikov) 
 

"Na brigáde najviac oceňujem bližšie spoznanie sa s inými 
rodičmi - z anonymných osôb, ktoré stretávam ráno či poobede v 
škôlke, sa stávajú reálni ľudia. Prostredníctvom práce na 

škôlkárskych veciach som si vytvoril k škôlke bližší vzťah, už 
to nie je len cudzia budova, ale ráno aj večer prechádzam 
okolo vecí, ku ktorým mám vzťah, sú trochu aj moje, pretože 
som ich pomáhal robiť. Samozrejme na brigádach zvykne byť 
aj celkom zábava." 

Peter Halama (tr.Včielok) 
 

„Mne sa veľmi páčila atmosféra, pobehujúce deti po dvore, 
mamičky na rebríkoch debatujúce o radostiach s deťmi. Užili 
sme si veľa zábavy pri práci. Vždy som sa veľmi nasmiala.“ 

Petra Jakubcová (tr.Motýlikov) 
 

 „Na brigády som chodila preto, aby som pomohla 
vynoviť/opraviť/skrášliť prostredie, v ktorom deti strávia 1/3 
dňa.“         Miška A. (tr.Včielok) 
 

1) Spoznal som sa bližšie s mnohými rodinami aj mimo nášho 
spoločenstva. 2) Spolupracoval som na Božom diele. 3) Zažil 
som úplne iný svet ako je 'vonku'. Úprimnosť, ochota.  
4) Moje Bratislavské deti mohli zažiť, že ocko na niečom 
majstruje. 

Peter Dovičovič (tr.Mravčekov, 
(tr.Motýlikov) 

 
 
 
 
 
 
 
 

STRETLI SME SA SPOLU NA BRIGÁDACH A GRILOVAČKÁCH 
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Aktuálnym poslaním OZ IRR je napomáhať škôlke 
vytvárať vhodné výchovné a vzdelávacie prostredie 
Organizuje spoločné brigády, na ktorých je spoločne 
s učiteľmi a deťmi udržiavané a zveľaďované prostredie 
škôlky, pomáha získavať pomôcky a prostriedky na 
skvalitnenie predškolského vzdelávania, či pomáha 
s realizovaním spoločných podujatí rodín detí. 
 OZ IRR tak napomáha budovaniu spoločenstva medzi 
rodičmi detí a medzi rodičmi a učiteľmi škôlky, a tým aj k 
prehĺbeniu vzájomných vzťahov. Chce tak podporiť 
otvorenú, pozitívnu komunikáciu, vzájomnú spoluprácu, 
ako aj  jednotnú výchovu v domácom a školskom 
prostredí.  
Deti takto získavajú pozitívny vzor a hodnoty, nakoľko 
vidia ako sa i vďaka ich rodičom tvorí a zveľaďuje 
prostredie, kde sa vzdelávajú, športujú, trávia väčšiu čas 
svojho dňa. 
 
OZ IRR  spolupracuje a napomáha MŠ takmer vo 
všetkých jej aktivitách: 

 organizuje a uskutočňuje brigády v priestoroch 
škôlky a školského dvora.  
Hlavným cieľom týchto stretnutí sú nielen 
rekonštrukčné práce či skrášlenie dvora (spoločné 
maľovanie plota, údržba pieskoviska, hrabanie lístia,  

 
výsev trávy či kríkov), ale aj prehĺbenie rodinných 
vzťahov, vytvorenie príjemnej atmosféry a spoločenstva 
medzi rodinami a škôlkou.  

 spolupodieľa sa na organizácii pravidelných 
spoločných aktivít MŠ – Deň detí, Deň otcov, Letná 
olympiáda. 
Za krátky čas existencie MŠ sa podarilo vytvoriť 
niekoľko aktivít, kde sa stretávajú pedagógovia, rodičia 
i deti a podarilo sa tak spoločne vytvoriť priestor na 
vzájomné stretanie sa, komunikáciu, príjemné trávenie 
voľného času, športových aktivít a v neposlednom 
rade pozitívny vzor svojim deťom.  

 píše projekty a získava granty na rekonštrukciu 
budovy a záhrady MŠ a na prostriedky výchovno-
vzdelávacieho programu. 
OZ IRR pomáha získať pre MŠ potrené prostriedky: 
materiál na rekonštrukciu budovy a záhrady MŠ, 
didaktický materiál či športové pomôcky: 
prostredníctvom projektov a grantových programov.  

 poskytuje MŠ podporu v ekonomických, 
právnických či technických otázkach. 
Rodičia, členovia OZ IRR poskytujú svoje skúsenosti, 
poznatky a v neposlednom rade aj svoj voľný čas, a tak 
pomáhajú MŠ v riešení už spomínaných ekonomických, 
právnických a technických problémov. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Okrem dlhodobých úloh, Vás pozývame aj k účasti na 
jednorazových aktivitách:  
 

Ďalej hľadáme ochotných ľudí, ktorí majú: 
 

- akcia „Predaj medovníkov pre škôlku“ – bližšie informácie 
nájdete na str. 3. 
- Grantové projekty – snažíme sa získavať finančné 
prostriedky prostredníctvom grantových projektov, 
potrebujeme pomoc s písaním projektov, vyhľadávaním 
dodávateľov, s finančným rozpočtom, s realizáciou projektu. 
- Organizačná pomoc pri triednych aktivitách (napr. typu 
Vianočná besiedka – organizácia občerstvenia a pod.) a pri 
celoškôlkárskych podujatiach a akciách (Deň otcov, 
prípadne besedy, burzy a pod.) 
- Účasť na brigádach  
 

- možnosť tlačenia a kopírovania 
- možnosť prepravy, najmä veľkých vecí 
- možnosť opravných prác v prípade potreby (vŕtanie, 
montovanie a pod.) 
 
Našim cieľom je skompletizovať zoznam rodičov, aby 
sme my (OZ IRR) alebo pani učiteľky vedeli v prípade 
potreby adresne osloviť konkrétnych ľudí a urýchlili 
a uľahčili tak prácu nás všetkých.  
 

Ďalšie kontakty na OZ IRR    www.irr.vdp.sk 
      č. účtu: 2771179351/0200 

 

NÁPLŇ ČINNOSTÍ OZ IRR 
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Našu škôlku vnímam, a vždy som vnímala, ako veľmi 
výnimočnú – tým aká je, svojou silnou pozitívnou 
atmosférou a dobrými vzťahmi vzniknutými vzájomnou 
spoluprácou na spoločnom diele pre naše deti, pre naše 
rodiny. 
Škôlka je miesto, kde dieťa trávi veľkú časť svojho dňa. 
Je miestom, kde sa prvýkrát osamostatňuje od svojich 
rodičov. Je miestom, kde nadväzuje svoje prvé 
kamarátstva, rieši konflikty s rovesníkmi, sa stáva sa 
členom kolektívu. Je rovnako aj miestom, kde spoznáva 
a prijíma ďalšie významné autority hneď po rodičoch, 
a to svoje pani učiteľky. Takmer všetci rodičia prežívame 
túto novú skúsenosť našich detí s obavou. Už zrazu 
nemáme svoje malé detičky stále pri sebe, nemôžeme 
im stáť stále nablízku, a byť ich neoddeliteľnou súčasťou. 
Vieme ale, že už potrebujú aj svojich kamarátov, vieme, 
že sa potrebujú učiť nové veci a prežívať nové 
skúsenosti. 
Som vďačná za našu škôlku, pretože sem moje deti 
chodia s radosťou. Sú spokojné, šťastné, plné 
príjemných zážitkov. Neprinášajú si nijaké zlé návyky, 
neprežívajú rozpor medzi výchovou doma a výchovou 
v škôlke. Práve naopak. Získavajú veľa pokrokov vo 
svojom vývine, rastú vo svojom emocionálnom aj 
sociálnom bytí, dostávajú kvalitné predprimárne 
vzdelávanie. Za to vďačím všetkým pani učiteľkám, no aj 
upratovačkám či kuchárkam, ktoré im venujú svoju 
pozornosť a lásku. A oni to cítia, a cítime to aj my 
rodičia. 
 

 

 
Prežívame spolu s deťmi silnú pozitívnu atmosféru 
škôlky. Táto atmosféra tu bola od začiatku, keď nadšení 
rodičia dostali zelenú pre vznik vytúženej cirkevnej 
škôlky v Ružinove. Vzniku škôlky venovali rok svojej 
intenzívnej práce – hodiny strávené plánovacími 
a riadiacimi stretnutiami, vybavovačkami na úradoch, 
zháňaním peňazí, soboty a večery strávené na 
brigádach. Už vtedy sem chodili radi aj deti aj rodičia, 
a cítili požehnanie pre toto dielo.  
Škôlka je požehnaním a darom aj pre naše deti, pre celú 
našu rodinu. Som za to vďačná Pánu Bohu. Nechcem, 
aby sa to zmenilo, aby to vyprchalo. Túžim po tom, aby 
sme všetci (pani učiteľky, deti, rodičia) rástli 
a zdokonaľovali sa v tom čo robíme tu v škôlke. Preto sa 
snažím škôlke pomáhať a aktivizujem sa v OZ IRR.  
Ak väčšina z nás prispeje tým čím vie, tým čím môže, 
nebude nás to stáť ani veľa času a úsilia. Škôlka tak 
bude naďalej našim spoločným dielom (nielen tých 
rodín, čo boli pri jej vzniku, ale aj tých čo sa pridali len 
v septembri) a verím že dielom stále požehnávaným. 
A to je tá najväčšia istota, že naše deti budú v škôlke 
spokojné.  
Chcem Vás, milí rodičia, povzbudiť, aby ste sa aj Vy 
zapojili svojim aktívnym prístupom. Aby ste reagovali 
na prosby pani učiteliek a výzvy OZ IRR k spolupráci. 
 

Teším sa na našu spoluprácu ☺ ! 
Karolína Noskovičová  

(tr.Motýlikov, tr.Lienok) 
 

Pozývame Vás k aktívnej účasti na fungovaní OZ IRR, a to: 
 
- na samotnom vedení OZ IRR – OZ IRR podporuje 
škôlku v jej aktivitách, dodáva potrebný materiálnu a 
personálnu podporu. Stará sa o financie, riadi brigády 
a potrebne práce na budove a záhrade škôlky, píše 
projekty a získava finančné prostriedky pre škôlku. 
- v úlohe delegáta za triedu – Delegát je „spojka“ medzi 
vedením OZ IRR a rodičmi triedy – ak je potrebná pomoc 
rodičov pri nejakej aktivite, zabezpečí ju (napr. ako 
organizácia občerstvenia pri Vianočnej besiedke), 
komunikuje vzniknuté požiadavky či už OZ IRR na 
rodičov alebo rodičov na OZ IRR a pod. 
 

- v úlohe redakčnej rady škôlkárskeho občasníka 
„Vincentínko – naše škôlkárske novinky“ –  potrebujeme 
autorov článkov, grafika/zalamovanie, preklápanie do PDF 
(stačí na amatérskej úrovni), tlač občasníka, distribúcia do 
skriniek detí. 
Cieľom občasníka je sprostredkovať rodičom informácie 
o aktuálnom dianí škôlky a OZ IRR, aby sa rodičia 
dozvedeli o tom, čo deti prežili, čo ich čaká, o aké projekty 
sme žiadali a aký je ich stav, akú aktuálnu pomoc rodičov 
potrebujeme. Občasník môže zároveň slúžiť na 
prezentáciu škôlky prípadným sponzorom. 
 

Budeme veľmi vďační, keď sa nám v akejkoľvek otázke ozvete na adresu skolka.irr@gmail.com, a tiež keď nám 
sem napíšete Vaše možnosti pomoci a zapojenia.  

OBČIANSKE ZDRUŽENIE INICIATÍVA RODIČOV RUŽINOVA (OZ IRR) 
 jeho činnosti, jeho náplň, jeho význam pre škôlku, naše deti a nás 

POHĽAD RODIČA NA ŠKÔLKU, NA OZ IRR 

 AKO MÔŽEME ŠKÔLKE POMÔCŤ AJ MY ? 
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Milí rodičia a priaznivci našej materskej školy ☺.    
 
Možno ste si už všimli, alebo Vám už Vaši škôlkari 
zreferovali, že v októbri  sa na našom školskom dvore  
sprístupnilo nové dopravné ihrisko, na ktorom sa deti 
môžu učiť dopravnú výchovu a zároveň si zašportujú.  
Tento projekt sa nám podarilo zrealizovať aj vďaka 
grantu od Nadácie slovenskej sporiteľne, ktorá  na 
dopravné ihrisko pre našich škôlkarov prispela sumou 
1000 €.  

Naším zámerom bolo spojiť aktívny pohyb na čerstvom 
vzduchu a zároveň vzdelávať deti v oblasti dopravy, 
aby sa naučili vhodnému  správaniu sa  na 
komunikáciách.    
Na dvore materskej školy sa nachádzali asfaltové 
chodníčky, ktoré priam lákali k vytvoreniu dopravného 
ihriska. A tak vznikol nápad...  

 
 
Žiadosť o grant sme napísali už v apríli a keď sme sa 
dozvedeli, že sme boli úspešní, začali sme s realizáciou.  
Plán nakreslila mamička architektka, ďalšie mamičky 
a tatkovia namaľovali pruhy, čiary a vodorovné 
dopravné značenie. Pani riaditeľka objednala semafory, 
značky a reflexné terčíky.  A aby sa deťúrence mali na 
čom učiť, tak sme  zakúpili  detské bicykle, odrážadlá 
a kolobežky. No nezabudli sme ani na bezpečnosť, 
máme aj prilby, reflexné vestičky a aj lekárničku. Ale tú 
by sme nechceli veľmi používať. 
Vďaka šikovnosti a ochote rodičov a zamestnancov 
materskej školy, štedrosti sponzora a v prvom rade 
vďaka Božej milosti sme  na jar pripravení už v zime. 
Naše deti budú môcť aktívne tráviť čas na školskom 
dvore a hravou formou sa naučia ako sa správať pri 
bicyklovaní, prechádzaní cez cestu a možno naučia 

niečo nové aj nás.  
 

Lívia Keselicová 
(tr.Motýlikov) 

 

 
 

                           
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    25. októbra sme slávnostne otvorili naše nové                                                                                                                  
DOPRAVNÉ IHRISKO na školskom dvore.  

Vďaka ochote rodičov zapojiť sa do grantového programu Slovenskej sporiteľni, majú naše deti na školskom 
dvore dopravné ihrisko.  

Sledujme vo svojich zamestnaniach grantové výzvy! 
 

Stačí kontaktovať OZ IRR – Ildiko Štúňovú (i.stunova@gmail.com), zodpovednú za projekty, a projekt 
spoločnými silami napíšeme. Naše deti tak môžu mať šancu získať niečo nové do svojej škôlky, či už ďalšie 
preliezky na školský dvor, pracovné pomôcky do tried, cvičebné pomôcky do telocvične, a pod. 
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ADVENTNÉ SVIECE ROZPRÁVAJÚ 

 
Štyri sviece pomaly horeli jedna vedľa druhej 
v adventnom venci, aby ohlásili veriacim blížiace sa 
vianočné sviatky. V šere chrámu vládlo také ticho, že 
človek mohol začuť, o čom sa zhovárajú. 
Prvá svieca povedala: „Ja som Pokoj, už však nedokážem 
svietiť vo svete, ako je tento, kde nenávisť a násilie vedú 
k sústavnému krviprelievaniu. Nikto neživí môj plameň... 
Čoskoro zhasnem.“ 
Jej plamienok zoslabol a napokon zhasol 
Druhá svieca riekla: „Ja som Viera, ale moje svetlo už 
neosvetľuje a môj plamienok už nehreje srdcia. Zahasil 
ma chlad ľahostajnosti a temnota beznádeje. Nemá 
zmysel, aby som ďalej svietila.“ 
Keď to dopovedala, jej plamienok sfúkol závan ostrého 
ľadového vetra. 
Slova sa ujala smutná tretia svieca: „Ja som Láska. Už 
nemám silu uchrániť svoj plameň. Ľudia ma dusia svojou 
bezcitnosťou a už pre nich nič neznamenám . nedokážu 
milovať ani tých, s ktorými bývajú pod jednou strechou.“ 
A bez ďalších slov zhasla.  
V tej chvíli vošlo do chrámu dieťa a všimlo si tri zhasnuté 
sviece: „Prečo nesvietite? Mali ste svietiť až do konca!“ 
V detských očiach sa zaleskli slzy. 
 

 
Vtedy sa ozvala štvrtá 
svieca. 
„Neboj sa. Kým svieti môj 
plamienok, môžeme 
znovu zapáliť ostatné 
sviece, lebo ja som 
Nádej.“ 
Dieťa sa potešilo, vzalo 
štvrtú sviecu a jej 
plameňom zapálilo 
ostatné tri. V šere chrámu opäť zažiarili štyri sviece 
adventného venca. 
 
Nech aj v našej škôlke, v našich rodinách, v našich 
domácnostiach vládne počas celého adventného 
obdobia Pokoj nad našimi hádkami a hnevom, Viera 
nad našou beznádejou a ľahostajnosťou, Láska nad 
našou bezcitnosťou a hašterivosťou, nech nikdy 
nezhasne Nádej. 
Všetkým želáme pokojné a požehnané Vianočné 
sviatky, aby sa Ježiš narodil aj v našich srdciach naplnil 
nás nekonečnou nádejou! 
 

OZ IRR 

 
 
 
...čo sa skrýva za slovom „Advent“? 
Má pôvod v latinskom slove „adventus“, čo znamená 
príchod alebo očakávane príchodu.  
Pre kresťanov je to čas čakania a prípravy na príchod 
Mesiáša, na narodenie Božieho Syna Ježiša Krista 
v Betleheme. Adventné obdobie sa začína štyri nedele 
pred Vianocami. Jeho začiatok je pohyblivý, a to podľa 
toho, na ktorý deň v týždni pripadne 25. december - 
Narodenie Pána. Môže to byť ktorýkoľvek deň od 27. 11. 
do 3. 12. Už od starých čias to boli dne naplnené tichou 
radosťou. Preto sa na Katarínu robili posledné bály 
a zábavy. 
Ľudská myseľ sa potrebuje stíšiť, aby si človek lepšie 
uvedomil, aký veľký dar, uložený v betlehemských 
jasličkách, dostáva. Adventným obdobím sa začína nový 
cirkevný rok. 
 

...od kedy slávime Božie narodenie 25. decembra? 
Pápež Liberius roku 354 n. l. rozhodol, že 25. december sa 
bude sláviť ako deň narodenia Ježiša Krista, čím založil 
kresťanské vianočné sviatky. Predtým sa do 16. storočia v 
rovnakom ročnom období oslavoval slnovrat a podľa 
stredovekého cirkevného kalendára bol 25. december 
považovaný za Nový rok. 

...ako vznikol živý betlehem? 
Prvý písomne doložený živý betlehem alebo jasličky 
vytvoril sv. František z Assisi, keď v r. 1223 v jaskyni v 
Grecciu v Taliansku dal do jaslí dieťa a vedľa stáli Mária, 
Jozef, osol a vôl. Do konca 18. stor. stavali betlehemy v 
kostoloch, po zákaze Jozefom II. ich stavali a vyrezávali 
doma. 
 

...prečo máme na Vianoce doma stromček?                                                                         
Podľa legendy zo 6. storočia slávil v Burgundsku írsky 
mních Vianoce pri posvätenej jedli na kopci s miestnymi 
obyvateľmi. Pieseň z 13. stor. sa zmieňuje o domčeku s 
horiacimi sviečkami. V r. 1570 v Brémach si každý 
mohol vyrezať v mestských lesoch jedličku na Vianoce. 
Zdobili ju ovocím, sladkosťami, papierovými kvetmi. 
 

...kto napísal najznámejšiu Vianočnú pieseň „Tichá 
noc, svätá noc“? 
Text najznámejšej vianočnej piesne napísal v roku 1816 
kňaz Joseph Mohr v Lungau v Rakúsku ako báseň. Jeho 
prosbe, skomponovať k nej melódiu, vyhovel organista 
Franz Xaver Gruber . 

PREŽÍVAME OBDOBIE ADVENTU 

VEDELI STE ... ? 
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Akcia „Predaj medovníkov pre škôlku“ vznikla ešte pred 
samotným začiatkom našej škôlky, v decembri roku 
2010. Rodičia hľadali spôsob ako pre škôlku získať 
peniaze na rekonštrukciu, na zakúpenie potrebných 
vecí, na jej štart. A tak vznikla myšlienka predávať 
medovníky, resp. vianočné pečivo, ľuďom z farnosti. Do 
akcie  sa zapojilo veľa ochotných ľudí – mamičky, staré 
mamy, ktoré napiekli medovníky, rodiny ktoré prišli 
spoločné baliť, poskytli košíky, v ktorých sa balíky 
predávali, deti vyrobili pokladničky, celé rodiny prišli 
predávať po nedeľných sv. omšiach, a v neposlednom 
rade sa do akcie zapojili všetci dobrodinci, ktorí na 
škôlku prispeli kúpou balíčkov. Všetky stretnutia, 
balenie, predávanie boli  naplnené dobrou náladou, 
príjemnou atmosférou, peknými zážitkami, a najmä 
pocitom, že sme spravili pre škôlku niečo užitočné. 
Prvý rok sme akciu pripravili vo farnosti na Miletičovej, 
druhý rok to bolo vo Vrakuni a na Trnávke. Tento rok 
sme akciu rozšírili do všetkých farností Ružinova, 
z ktorých deti prichádzajú do našej škôlky. Balíky 

budeme predávať dňa 16. decembra po nedeľných 
svätých omšiach vo Vrakuni, na Miletičovej, na Trnávke 
a v kostole sv. Vincenta de Paul.  
 

 
 
 

 
Ráno pred kostolom vyberáme z kufra auta stôl a 
kartónové krabice. Cítime sa neistí a pripadáme si 
trochu ako veksláci. Rozložíme stôl, obrus, do malých 
košíkov poukladáme pohľadnice a ozdoby. Naaranžujem 
čečinu od mamy. Prvá omša sa končí a ľudia spýtavými 
pohľadmi pozerajú na mňa s košíkom v ruke a na stôl 
pred kostolom, ktorý tu doteraz nikdy nevideli. Nádych a 
ideme. “Dobrý deň, nech sa páči kúpte si perníčky a 
podporte škôlku. Máme aj krásne pohľadnice a ozdoby 
pri stole.” Ľudia sa zastavujú, vyberajú koláčiky a mince 
dávajú do pokladničiek. Niektorí prídu iniciatívne za 
nami, iným sa prihovoríme my.  
“A aká je to vlastne škôlka?” „Na opravu kúrenia a 
kanalizácie.” „A toto vyrábali deti?” „Tieto robila moja 
žena.” 
Po úvodných ostychoch nás to začína baviť. Rozprávame 
sa s ľuďmi, po omši si hovoríme zážitky  a prerátame 
príspevky. Tuším sme sa v tom celkom našli. Je to super 
pocit, urobiť krok aj keď človek nevie presne ako to 
skončí. V najhoršom sa strápnim a poviem si nikdy viac. 
A možno zažijem niečo nové, nájdem v sebe kúsok 
svojich snov a odvahu urobiť niečo pre to, na čom mi 
záleží. 
Akcia „predaj perníkov„ mala u nás vo farnosti veľký 
úspech. Vyzbierala sa zaujímavá suma, ľudia si mohli 
kúpiť pekné výrobky,  mali možnosť zastaviť sa a  
 

 
prehodiť pár slov. Taký 
závan atmosféry Vianoc 
týždeň pred Vianocami. 
Tento rok ideme do toho 
znova a už sa tešíme aké 
to bude. Koho stretneme, 
koľko ľudí sa usmeje a 
možno - koľko ľudí sa 
inšpiruje urobiť konkrétny 
krok pre to, na čom mu 
záleží. 

Barbora Belisová 
(tr.Motýlikov) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dňa 16.decembra sa po všetkých nedeľných sv. omšiach uskutoční 3.ročník akcie 

PREDAJ VIANOČNÝCH MEDOVNÍKOV A KOLÁČÍKOV 
pre podporu našej škôlky. 

Aby sa nám to podarilo, potrebujeme aj Vašu 
pomoc, a to: 

 s pečením medovníkov a iného vianočného 
suchého pečiva, ktoré treba priniesť do štvrtka 
13.12. do škôlky; 

 s balením balíčkov, a to dňa 13.12. štvrtok 
doobeda od 8:30 v priestoroch pod kostolom 
v Trnávke alebo 14.12. piatok poobede od 
15:00 v jedálni MŠ; 

 s predávaním balíkov po nedeľných sv. omšiach 
dňa 16.12. vo farnostiach Vrakuňa, Prievoz, 
Miletičová, Trnávka.  

 
Na konkrétne úlohy sa môžete zapisovať už teraz na 
irr.vdp.sk. 

“Dobrý deň, nech sa páči kúpte si perníčky a podporte škôlku.“ 
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pokračovanie z úvodnej strany 
 

Charakteristickou črtou katolíckej materskej školy je: 

 podporovať vznik školského spoločenstva preniknutého 
evanjeliovým duchom slobody a lásky, 
 pomáhať deťom, aby sa v nich s rozvojom vlastnej 
osobnosti rozvíjalo zároveň aj nové stvorenie, 
 a napokon zosúladiť ľudskú kultúru v jej celistvosti 
s posolstvom spásy tak, aby viera osvecovala 
vedomosti detí o svete, živote a človeku, ktoré 
postupne nadobúdajú. 

 
Tieto ideály a špecifické ciele tvoria všeobecný výchovný 
plán cirkevnej školy (II. vatikánsky koncil, deklarácia o 
kresťanskej výchove GRAVISSIMUM EDUCATIONIS). Je 
modelom každého pedagóga pre jeho apoštolské 
pôsobenie. 
Toto ho má nabádať, aby sa zodpovedne, naplno a 
s úprimným zápalom zasadzoval za osvojenie týchto 
ideálov a cieľov. Každý, kto v cirkevnej škole pracuje, sa 
musí usilovať pochopiť tieto črty a pramene, ktorými boli 
inšpirované. Musí sa snažiť s nimi v dostatočnej miere 
stotožniť, aby sa cez jeho prácu zachovala osobitosť školy. 
Všetky tieto pohnútky ukazujú že cirkevná škola vstupuje 
do poslania Cirkvi predovšetkým: 
 

 v požiadavke výchovy vo viere, 
 v úzkom spojení s Učiteľským úradom Cirkvi ponúka 
Krista ako najvzácnejší vzor človeka, 
 osobitne sa zameriava na kvalitu vyučovania 
rímskokatolíckeho náboženstva. 

 
Aj keď ste Vy, rodičia skutočne prvými a prvoradými 
vychovávateľmi svojich detí  a toto Vaše právo a 
povinnosť sú „pôvodné a nezastupiteľné v porovnaní 
s výchovným poslaním iných,“ (Familiaris consortio: Ján 
Pavol II.) zo všetkých, ktorí podporujú a dopĺňajú výkon 
tohto práva a povinnosti rodiny, má materská škola 
základný význam a hodnotu. Na základe svojho poslania 
má cirkevná materská škola:  
• svedomito pestovať intelektuálne, tvorivé a estetické 

schopnosti človeka 
• pozorne rozvíjať úsudok, vôľu a city 
• prebúdzať zmysel pre pravé hodnoty 
• podporovať správne postoje a rozumné správanie 
• uvádzať do kultúrneho dedičstva vytvoreného 

predchádzajúcimi generáciami 
• pripravovať na budúce povolanie 

• podporovať priateľské vzťahy s inými, ktorí majú 
rozličné schopnosti a predpoklady 

• viesť k vzájomnému chápaniu rozličných názorov.  
 
Takýmto spôsobom vstupuje materská škola do 
špeciálneho poslania Cirkvi a aj spoločnosti, nakoľko je 
najdôležitejšou odpoveďou spoločnosti na právo na 
výchovu a sebarealizáciu každého človeka. 
 
Ďalšie ciele a celková profilácia, ktoré sa  snažíme 
realizovať: 

• Vychovávať a vzdelávať deti, ktoré budú chápať seba a 
iných, budú schopné tvorivo a kriticky myslieť, riešiť 
problémy a dokážu vyjadriť ocenenie a uznanie. 

• Sústavne a cieľavedome sa podieľať na vytváraní 
zdravého, ekologicky čistého a estetického prostredia. 

• Vychovávať  k zdravému životnému postoju, mravným 
hodnotám, tolerancii, úcte, informovanosti, 
kooperáciu a spoluprácu s rodinou. 

• Zohľadňovať individuálny vývin a potreby dieťaťa 
(adaptačný program, odpočinok, osobné tempo, 
aktívny pohyb, relaxácia). 

• Prevencia sociálno - patologických javov (prevencia 
šikanovania, nebezpečenstvo styku s cudzími ľuďmi, 
drogy, nenávisť). 

• Úzko spolupracovať so zástupcami rodičovského 
spoločenstva a organizáciami v MČ, aby sme dosiahli 
čo najlepšie výsledky. 

• Chceme podporovať projekty „OTVORENÁ ŠKOLA“ 
s cieľom rozširovania ponuky  

• vzdelávacích a športových služieb deťom a rodinným 
príslušníkom v mimo   

• vyučovacom čase. 
• Prostredníctvom OZ IRR a tvorby projektov získavať 

finančné prostriedky na výchovu a vzdelávanie detí 
a na zlepšenie prostredia v ktorom deti trávia väčšinu 
dňa. 

 
Verím, že spoločnými silami sa nám bude dariť plniť naše 
ciele. Budeme sa snažiť vytvárať pre Vás a Vaše deti 
priaznivú a pozitívnu klímu.  

 
Všetkým Vám prajem požehnané adventné obdobie 

a narodenie Ježiša nech prinesie do Vašich príbytkov 

veľa lásky, pokoja a radosti. 

Mgr. Eva Antalíková 
zástupkyňa riaditeľky SŠ VDP pre MŠ 

PRÍHOVOR p. ANTALÍKOVEJ: 
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PRÍBEH PANNY MÁRIE 
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September  
03.09.  trieda Motýlikov a Včielok sa zúčastnila v kostole sv.Vincenta de Paul na školskej slávnostnej svätej omši k 
zahájeniu školského roka Veni Sancte  
04.09.   Koncert pre deti „Spievankovo“ - výnos z koncertu pre MŠ bol 661,00 € - ďakujeme! 
22.09.   brigáda s grilovačkou 
26. 09.  Bábkové divadlo v MŠ: Slncový kôň 
 

              
 

Október 
04.10.   Bábkové divadlo v MŠ: Gašparko a drak 
06.10.   brigáda s grilovačkou 
09.10.   Environmentálna výchova: Starostlivosť o koníky, vozenie na poníkoch   
10. 10.  páter Peter mal s deťmi náboženskú výchovu, súčasťou ktorej bolo 
aj premietanie biblického príbehu  
 

November 
06.11.  Stvorenie sveta: Biblický príbeh s pátrom Petrom 
12.11.  Začiatok kurzu korčuľovania pre prihlásené deti - každý utorok a 
štvrtok od 9:00 do 10:00 hod. Kurz končí 18. 12. 2012 
15. 11.  Environmentálna výchova: Starostlivosť o koníky, vozenie na 
poníkoch   
 

 

December 
05 .12.   posvätenie adventných vencov počas sv. omše v škôlke, ktorej sa zúčastnia všetky triedy 
06. 12.  oslava sv. Mikuláša 
07.12.   Mikulášsky hudobný koncert žiakov ZUŠ sv. Cecílie pre deti našej MŠ 
11.12.   poníky v MŠ 
11 .12. o 15:00 hod.   Predvianočný koncert žiakov ZUŠ sv. Cecílie z tanečného odboru 
13.12. o 11:00 hod.  Bábkové divadielko: Ako sa lienka Kikilienka chystala na Vianoce 
16.12.   „Predaj medovníkov pre škôlku“ (bližšie na str. 3) 
17 .12. o 16:30 hod.  vianočná  besiedka pre rodičov a deti v triede Motýliky 
14 .12. o 16:30 hod.  vianočná  besiedka pre rodičov a deti v triede Vážky a Mravčeky 
20 .12. o 16:30 hod.  vianočná  besiedka pre rodičov a deti v triede Včielky 
18.12.  o 16:30 hod.  vianočná  besiedka pre rodičov a deti v triede Lienky 
 

24.12.2012 – 07.01.2013  Vianočné prázdniny 

 

Stretnutia s rodičmi: 
30.08.   Rodičovské stretnutie s vedením školy a MŠ pre rodičov novoprijatých detí 
11.09.   Rodičovské stretnutie s vedením školy a MŠ pre všetkých rodičov  
24. 10.  Papierové pletenie (dielničky pre mamičky) 

ČO NÁS ČAKÁ V DECEMBRI: 

ABSOLVOVALI SME STRETNUTIA S RODIČMI: 

ČO SME TENTO ŠKOLSKÝ ROK UŽ V ŠKOLKE PREŽILI: 
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13.-22. 11.  Triedny aktív vo všetkých triedach: Motýliky, Včielky, Mravčeky, Lienky, Vážky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 / December 2012 
 
PRÍHOVOR p. ANTALÍKOVEJ: 

 
Milí rodičia, deti a priatelia našej 
materskej školy, 

 
po 1. krát sa stretávame na 
stránkach nášho časopisu 
Vincentínka. Jeho prostredníctvom 
Vás chceme priebežne informovať 
o živote a aktivitách detí, 
zamestnancov a o činnosti OZ IRR 
a vzájomnej spolupráci školy, 
„škôlky“ a rodičovského 
spoločenstva.    
Veľa krát sa stretávam s otázkou, 
aký je rozdiel medzi cirkevnou 
a štátnou MŠ. S našim školským 
vzdelávacím programom som Vás 
oboznámila podrobnejšie na 
triednych aktívoch. Rada by som 
Vás ešte chcela informovať 
o poslaní cirkevnej materskej školy. 
 pokračovanie na str. 2 
 
 
 
 
 
 

Informácie o OZ IRR 
 

 Môžete si prečítať o OZ IRR, jeho náplni 
– načo nám v škôlke slúži, aké sú jeho 
činnosti, aktivity. Dozviete sa ako sa môžete 
aj Vy zapojiť do činnosti našej škôlky, a tým aj 
do života našich detí, str. 4 a 5 

 OZ IRR, spolu s vedením škôlky, 
zorganizovalo v októbri dve veľké brigády. Čo 
sa na nich spravilo a aké z nich máme zážitky 
nájdete na str. 8. 

 V decembri nás čaká 3.ročník akcie 
„Predaj medovníkov pre škôlku“ – prosíme 
o Vašu pomoc a aktívnu spoluúčasť pri tejto 
akcii, str. 3. 

Niečo pre deti ☺☺☺☺ 
 

 Súčasťou časopisu je aj 
„Okienko pre detičky“, kde si naše 
deti nájdu vymaľovávanky a úlohy, 
str. 6 a 7. 

 Rovnako si nájdu aj ilustrovaný 
príbeh Panny Márie – o tom ako sa jej 
narodil Ježiško - ktorý si môžete 
spoločne prečítať a vymaľovať, na str. 
11. 

 Pripravili sme pre Vás aj príbeh 
o Adventom venci, sviečkach a ich 
tajomstve, na str. 10. 

Informácie o dianí v škôlke 
 

 V časopise nájdete aj 
zhrnuté aktivity, ktoré naše 
deti od začiatku školského 
roka v škôlke prežili, rovnako 
aj to čo ich teraz v decembri 
čaká, str. 12. 

 V októbri sa deti 
zúčastnili otvorenia nového 
Dopravného ihriska na 
školskom dvore, ktoré sme 
naše deti dostali vďaka 
grantovému projektu, str.9. 

 Čo v 1.  čís le časopisu nájdete? 
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