
ČO SME PREŽILI 

v. omša v MŠ
Poníky

Október
Bábkové divadlo O neposlušnej ma
Exkurzia do ovocného sadu v Dunajskej Lužnej – predškoláci

20.10. Poníky

Poníky

Mikuláš v MŠ
. Bábkové divadlo

12.12. Vianočná besiedka Včie
13.12. Vianočná besiedka Lienky
14.12. Vianočná besiedka Motýliky, Svetlušky
15.12. Vianočná besiedka Vážky
16.12. Vianočná besiedka Mravčeky

Biblické dopoludnie s pátrom Petrom

Január: 
Poníky

Február: 
8.2. Návšteva predškolákov v Spojenej škole 

–
16.2. Poníky
14.2. ‒ 23.3. Korčuľovanie

16.3. Poníky
20.3. Prijímanie žiadostí do MŠ

00 h Stretnutie rodičov predškolákov s uč. ZŠ a psychologičkou

Apríl:
a 8.4. Zápis detí do Spojenej školy

20.4. Poníky
ábkové divadlo čom stromy rozprávajú

REDAKČNÁ RADA VINCENTÍNKA
Antalíková, riaditeľka MŠ, Bronislava Caránková, Juraj Caránek, Katarína Goliašová, 

Michal Smolec, Andrea Hercegová, Iveta Pallesichová, Martina Kováčiková
Anna Kopťárová

 

 
       Vincentínko 1, školský rok 2016/2017  
 

Milí priatelia,  

patríme medzi tých šťastlivcov, ktorí majú 
do škôlky „na skok“. Môžeme si tak každé 
ráno dovoliť s deťmi krátku prechádzku 
cez sídlisko. Okrem náročnejších situácií, 
keď hľadáme dôvody, prečo kráčať vpred 
a nie vzad, máme aj milé, humorné 
momenty. Jeden podobný sme práve 
zažili nedávno, keď sme prechádzali 
okolo skupiny topoľov. Sedeli na nich 
desiatky vrán, strák a havranov. 
Rozprávali sme sa, že stromom síce 
chýbajú listy, ale zahrievajú sa aspoň 
perím vtákov. Deti pohotovo stromom 
vytvorili nové meno – „vranovníky“. Milá 
detská predstavivosť. Pozývame vás 
prečítať si nové číslo Vincentínka – nášho 
spoločného časopisu. Príbehy o 
besiedkach, projektoch, uplynulých aj 
budúcich podujatiach. Okrem príjemného 
čítania vám všetkým prajeme, aby sa vo 
vás prebudila práve spomínaná detská 
predstavivosť.  

Manželia Caránkovci 

ČO NÁS ČAKÁ

V sobotu 28.1.2017 pri slávnostnej sv. omši v Kostole sv. Vincenta de Paul bol otvorený 
jubilejný rok pri príležitosti 400. výročia zrodu vincentskej charizmy. Téma jubilejného 
roka, ktorá nás bude sprevádzať celých 12 mesiacov, znie: „Bol som pocestný a pritúlili 
ste ma...“  Aj naša MŠ patrí do duchovnej rodiny sv. Vincenta de Paul a preto budeme 
sláviť vincentskú charizmu.   
Rok 1617 poznačil Vincentov pohľad na jeho povolanie i na svet okolo neho, lebo sa 
tvárou v tvár stretol s materiálnou i duchovnou biedou chudobných, v ktorých spoznal 
živého Krista.  

Viac na strane 8 >>> 
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Oznamy  
Personálne zmeny 
Od septembra nám v materskej škole pribudli nové panie učiteľky Mgr. Lucia Ladičová 
(tr. Lienok), Mgr. Veronika Bjalončíková (Motýliky), Marianna Behúňová (Motýliky) a jeden 
pán učiteľ Mgr. Ján Grenčík (Včielky), vrátila sa nám Mgr. Anna Kopťárová (Mravčeky). 
V septembri nastúpilo do MŠ 143 detí. 
 
Zber papiera a plastov 
Naša MŠ je zapojená do OLOmpiády, za vyzbieraný papier a plasty dostane každá škola 
finančné ohodnotenie – za 1kg papiera/0,055 eura pre potreby MŠ priamo na účet, 
bezplatné poskytnutie veľkokapacitného kontajnera. 
 
Zbierka Stolček prestri sa 
Naša MŠ sa zapojila do zbierky trvanlivých potravín (ryža, múka, cukor...) pre bratislavské 
rodiny v núdzi. Zber organizujú bratia kapucíni. Na chodbách MŠ nájdete plastové 
nádoby, kam môžete prispieť aj vy. 
 
Odhlasovanie detí zo stravy uskutočňujte formou SMS na číslo 0904 980 555 alebo 
emailom na adresu sabova@vdp.sk. 

ši, vo výchove

Zdá sa, že po mnohých rokoch je zas 
aspoň trošku poriadna zima. Na Vianoce 
som svojim deťom rozprávala, aké to 
na sviatky, keď bola ich babka ešte malým 
dievčatkom. Vtedy nebolo samozrejmé, 
aby po ceste chodili autá s pluhmi, ktoré 
odhŕňajú sneh, ani cesty sa nesolili. Snehu 
bolo po kolená, ba aj viac, a záveje aspoň 
po pás. Keď chceli niekam ísť, bolo treba 

robiť cestu. Vždy to bol otec alebo mama, 
alebo iný dospelý (a hlavne vysoký) človek, 
ktorý razil cestu. Deti kráčali za ním (alebo 
za ďalšími „veľkáčmi“) a s námahou kládli 
svoje malé nôžky do jeho veľkých šľapají. 

estu dieťa. Vždy to bol otec, matka alebo 
iný dospelý človek, ktorý ukazoval cestu, 
ktorý svojím príkladom, konaním, 
vystupovaním a spôsobmi ovplyvňoval 
dieťa a to ho napodobňovalo a 

Niekedy si všímam, stretávam či počúvam 
ľudí, ako sa správajú, ako reagujú. A potom 
sa pýtam: Majú len zas zlý deň? Alebo je 
to tak vždy? Čo ich/nás dnes ovplyvňuje? 
Kto alebo čo spôsobuje, že sme takí? Že 
máme takú otrávenú myseľ, ducha, dušu? 
Kto razí cestu pred nami a po akých 
stopách kráčame?
Nemám rada priesk
vyslovene zaujal: Kým mladý človek dovŕši 
17 rokov života, strávi 63 800 hodín 
pozeraním filmov, hraním videohier a 
počúvaním hudby. Za tie roky strávi len

000 hodín s rodičmi a 900 
hodín v kostole, ak navštevuje bohoslužby 

Ak dobre počítam – podľa spomenutého 
prieskumu: sedem a štvrť roka pri televízii, 
hrách a hudbe, čosi vyše 83 dní pri 
rodičoch a nejakých 37 a pol dňa v kostole, 
no aj to len pri pravidelných návštevách. 
Všimli ste si? Za 17 rokov života 7 rokov 
televízia a 37,5 dňa Boh. Teda čo v 
súčasnosti formuje človeka? Koho alebo 
čo človek nasleduje? 

Všetci veľmi dobre vieme, že médiá, a zvlášť 
televízia, sú silné prostriedky, ktoré nás 
ovplyvňujú, stvárňujú, no len málo, veľmi 
málo vychovávajú. Áno, je pravda, že 
televízna obrazovka ponúka aj dobré veci, 
ale predkladá nám väčšmi zmätok ako 
poriadok. Zmätok v láske a v úcte k človeku; 
zmätok v osobnom, rodinnom a 
spoločenskom živote; zmätok v kultúre, v 
ekonomike, v politike... A vôbec, všetko je 

Nás nech ovplyvňuje Boh. On je ten, ktorý 
ukazuje a osvetľuje, razí a prekonáva ako 
prvý cestu v našom živote. Napodobňujme 
ho a sami seba ovplyvňujme k lepšiemu. 
Nech nás tiež ovplyvňuje Panna Mária. Ona 
kráčala za Synom, počúvala a 
uskutočňovala, premýšľala o mnohých 

k kládla nohy svojho 
pozemského života do jeho šľapají. 
Kráčajme v Božích šľapajach. Potom 
nájdeme veľa spôsobov, ako ovplyvniť tých 
druhých. 
Na jednej z novoročných prechádzok sme si 
s rodinou vychutnávali čerstvo napadaný 
sneh. Zrazu sa ma náš ročný yn spýtal: 
„Mam , a môžem ísť v tvojich šľapajach?“ 
Rozosmiala som sa a on pokračoval: „Ale 
vyberiem si len tie pekné!“

Martina Kováčiková
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Milí rodičia, darujte svoje 2 % z vašich daní nášmu združeniu OZ IRR.   
 
Potrebné tlačivá aj postup na darovanie vašich daní pre našu organizáciu nájdete na 
www.skolka.vdp.sk ale aj na www.vdp.ozirr.sk.  
 
Údaje do daňového priznania: 
Občianske združenie Iniciatíva rodičov Ružinova 
Chlumeckého 12  
821 03  Bratislava  
IČO: 42179530 
 
V predchádzajúcich rokoch sa zo získaných finančných prostriedkov už podarilo 
zrealizovať napríklad: 
1. nákup hudobných nástrojov pre potreby MŠ (klavír, gitara) 
2. postupnú výmenu okien na budove MŠ 
3. výmenu podlahových krytín na chodbách aj v jedálni MŠ 
4. pravidelné kultúrne podujatia pre deti v MŠ: divadielka, poníky 
5. pravidelné dotovanie MŠ výtvarným materiálom pre potreby detí 
 
2 % v roku 2017 plánujeme využiť: 
1. na ďalšie skvalitňovanie edukácie doplnením didaktických pomôcok v MŠ 
2. na výmenu všetkých okien MŠ 
3. na kultúrne a športové aktivity pre deti nad rámec každodennej výučby 
 

Za vaše rozhodnutie vopred ďakujeme!  
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tomto príspevku sa chceme bližšie pozrieť na 
základnú otázku v našom živote a živote 
našich detí : Kto som? Odpoveď na túto otázku 
každý hľadá a nachádza celý život a mení sa 
vzhľadom na náš vývin a skúsenosti.  Táto otázka 
teda súvisí aj s naším sebapoznaním (čo o

čo nie) a sebaprijatím. Často počutá veta: 
„Ja už som raz taký/á, to už nezmením“, je mylná. 
Sebaprijatie sa vyvíja. Vždy je tu možnosť zmeny! 

Ak sa pozrieme na Boží pohľad hodnoty človeka, 
Katechizme KKC nájdeme:  „Zo všetký

stvorení jediný človek je stvorený Bohom pre neho 
samého a lásku má účasť na 
Božom živote.“ Čím viac teda dozrievame, učíme 
sa milovať – akoby dorastáme do podoby Boha, 
ktorý je Láska. Z Božieho pohľadu náš život 
nezačína iba od chvíle počatia ale od večnosti, 
pretože každý bol Bohom chcený  taký aký je a
milovaný odvekou láskou.  Tak teda my, ako aj 
naše deti, máme poslanie odovzdať iným a
originálnu správu, a pre toto určenie máme 
všetkým, čo je v nás úplné vybavenie!  Sv
zvláštny skutok lásky – poslanie, preto môžeme 
uskutočniť! 

Náš sebaobraz najviac ovplyvnili v prvých 
rokoch života  naši rodičia. Tak aj vývoj 
sebavnímania  našich detí dnes najviac ovplyvňuje 
vzťah, ktorý voči nim máme teraz my. 

Podľa odborníkov všetko základné vnímanie 
seba samých sa formuje od –
života. Dieťa si v tomto čase nevyhnutne potrebuje 
zodpovedať tieto 
základné otázky

Ako vyzerám
Ako sa mi darí 

(úspechy, 

Či som dôležitý

otázky si dieťa 
vytvára výlučne cez 
všetky prichádzajúce 
postoje rodičov. 

Pohľad cez kľúčovú dierku  

Dvere za rokom 2016 sú už nejaký ten mesiac zavreté. Čas ich 
zamkol a vo svete za nimi už nič nemôžeme meniť. To, čo sa nám 
nepodarilo, alebo sme nestihli, však môžeme skúšať dosiahnuť zas v 
tomto roku…Ale mnohé sa nám minulý rok podarilo a práve o tento 
pohľad cez kľúčovú dierku sa s vami teraz podelím.  
Po úspešnom odstránení unimobunky na dvore spred okien triedy 
Lienok a osadení zachránenej detskej preliezky počas jarných 
mesiacov roku 2016 stála pred nami veľká prázdninová výzva: 
výmena podláh a radiátorov na chodbách a v jedálni. Výsledok ste 
všetci videli v septembri. Spoločnými silami rodičov, zamestnancov 
škôlky, dodávateľských firiem MRK Contract (podlahy) a Termocom 
(radiátory) a maliarov sa nám to podarilo. Vlastne sa nám toho 
podarilo viac, pretože celá jedáleň dostala nové farby a aj niektoré 
steny v šatniach sú žiarivejšie… Mne tie podlahy na chodbách 
pripomínajú modré rieky, po ktorých sa plaví loďka nového loga škôlky 
spolu s našimi deťmi pri každodenných krátkych „plavbách“ tam a 
späť. Na výmenu podláh boli použité predovšetkým financie rodičov - 
takmer 18- tis. eur. Myslím, že výsledok za to stojí - pohyb po škôlke 
je bezpečnejší a udržiavanie čistoty je jednoduchšie. Veľké ďakujem 
vyslovujem všetkým, ktorí skrátka prišli a „priložili ruku k dielu”. 
Osobitne by som chcel vyzdvihnúť zainteresovanosť rodiny 
Fajčíkovcov či pána Demoviča - nášho školníka, ktorý má vždy od 
všetkého ten „správny kľúč”, prípadne kladivo… Samozrejme, bez 
obetavého a neúnavného nasadenia pani riaditeľky - Evky 
Antalíkovej, by do seba ozubené kolieska pomoci všetkých 
zúčastnených nezapadli. O poriadok sa, samozrejme, postarali naše 
milé panie upratovačky a v triedach aj panie učiteľky a nový pán učiteľ. 
Za OZIRR ešte raz všetkým veľmi pekne ďakujem! Rok 2016 bol 
veľký, verte mi, hoci cez kľúčovú dierku už do všetkých kútov nie je 
vidieť…  
 
A čo nás čaká v tomto roku?  
Dvere sú dokorán otvorené  Už dlho si kladiem túto otázku: Ak sú oči 
oknom do duše človeka, čím je potom toľko okien na našej škôlke? 
Povedzme, že očami, cez ktoré naše deti môžu vnímať svetlo. Svetlo 
sveta, ale aj slnce ducha. A keď potom okolo našej škôlky 
prechádzam, toho ducha v tých očiach vidím. Naša škôlka má očí 
veľa… :) A určite ste si všimli, že tie okná postupne vymieňame. Tento 
rok v tom budeme pokračovať. Tiež máme v pláne vymeniť podlahu 
a radiátory v triede Motýlikov. Na dvore by sme radi okolo zachránenej 
preliezky osadili gumené dopadové plochy, okolo kruhového altánku 
zabetónovali nerovnosti, pozdĺž plota vysadili kríky a tak ďalej. Všetci 
môžete opäť pomôcť, napríklad účasťou na brigádach a/alebo 
poukázaním 2 % z dane pre naše občianske združenie Iniciatíva 
rodičov Ružinova. Týmto vás chcem všetkých do roku 2017 povzbudiť 
a zaželať vám, aby ste sa naň o rok cez kľúčovú dierku radi pozerali…  

Michal Smolec, predseda OZ IRR 

 

Neskôr, keď sa stretáva  s  
učiteľa, si dieťa veľmi dobre všíma, či sa to, 
čo o sebe prijal od rodičov,  zhoduje 

postojmi učiteľa voči nemu alebo nie. A
znova buď posilní alebo oslabí jeho 

Možno  však niekde tu je pre nás –
učiteľov aj rodičov – ukrytá výzva venovať 
deťom čas pre to, aby sme im pozitívnymi 

i, gestami potvrdili to dobré, čím sú 
pre nás a é je ich bytie dôležité aj vo 
vzťahu k

Lebo: „Ako človek zmýšľa vo svojom srdci, 
taký je.“

To, čo získajú naše deti práve teraz 
im bude patriť a ovplyvňovať ich 
výzvam života v dúcnosti.  

Minulosť vplýva na prítomnosť a potom buď 
blokuje alebo nás otvára pre rôzne výzvy v 
budúcnosti.

Pýtam sa iba samej seba...ako môžem 
pomôcť deťom v tomto veku budovať ich 

pozitívnom smere? Možno sa 
to môže prejaviť v láskavom slove, 
„priblíženia sa“, pochvale ich úsilia...
možností je iste mnoho. Boh nám dôveruje 
natoľko, že nám zveruje svoje deti...
všetci spolu môžeme s Božou milosťou 
zasievať malé semienka. Tak či tak, robíme 
to, či o

aj keď sa iste nevyhneme istým omylom 
– keďže aj my sam

zranení našej minulosti – Božou 
milosťou sa učíme ísť ďalej, prekonávať 

zranenia života vo viere, že Boh nás 
miluje nie pre naše výkony ale zo svojej 

nás všetkých je 
Božej láske – tom, že si nás vyvolil 
zamiloval. Nech si  teda každý z nás môže 
srdci povedať: „Ale z Božej milosti som 

tým, čím som.“ 
Nech vzácny čas, ktorý trávime s deťmi, je 

naplnený láskavosťou, ktorá otvára srdcia 
detí Dobru nich samých.
zdroj: vybraté z prednášky sr. Darie 
Komunity Blahoslavenstiev/ doplnené: 

Anna Kopťárová, uč.
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Mikuláš v našej materskej škole  
 
Tak ako aj po minulé roky, aj tento rok navštívil našu škôlku Mikuláš. Potešil deti svojou 
prítomnosťou, milými slovami. akujeme pani učiteľkám za prípravu milých odkazov 
deťom, ktoré ich potešili, a tieto príjemné chvíle si budú uchovávať vo svojich 
srdiečkach nadlho.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nám (25.1.2017) zavítala ľudová 

nám do MŠ prišli ý rok už 
krát. Túto udalosť sa neoplatí premeškať. 

Dvaja hudobníci v krojoch, ktorí si prinesú so sebou 
rozmanité hudobné nástroje, na ktorých vedia 
zahrať tak čarovne, že deti spievajú, tancujú. 
Málokde totiž zažijú taký bezprostredný kontakt 

cimbalom, husľami, gajdami, píšťalou, dvojačkou, 
trúbou, ústnou harmonikou... Deti ich spoznávali,

spievali, navyše napodobňovali hry, 
ktoré sa hrali deti kedysi.

Toho roku bolo opäť veselo a neobišlo sa to bez perličiek: 
– „ ktoré zvieratká pomáhali ľu om pri práci?“ „Včeličky!“
– „Ktoré zvieratko nám pomáhalo na poli orať kedysi?“ „Dáž ovky!“
– „Ktoré zvieratko nám pomáhalo zvážať drevo z “ „Medve !“
– Mali si zapamätať názov nástroja v tvare zahnutej palice, ktorou bača vedel zavrátiť ovcu 
zakvačením, zároveň to bol hudobný nastroj a volá sa kvačka. Ktosi pri rekapitulácii vykríkol, 
že bačka. Andrejka Hercegová

ýroky detí
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Tejko leží cez odpočinok na 
ležadle, nespí, stále sa vrtí. Po 
10 minútach hovorí učiteľke: 
„Pani učiteľka, už nevládzem.“
„Čo nevládzeš, Tejko?“
„No spinkať už nevládzem.“
(trieda Motýlikov)

„Prečo máte vy učitelky takú 
malú kúpeľňu? Vy 
nechodíte spolu? Vy sa 

“
Motýlikov) 

Čítali sme si biblický príbeh 
Samson a lev a následne 
sme sa o ňom rozprávali. Na 
otázku: „Čo urobil Samson?“ 

rýchlosti 
odpovedala: „Zožral leva.“ 

(trieda Vážok)

Učiteľka sa pýta detí: „Čo 
sme včera vychádzk
videli lietať na nebi?“

„Pána Ježiša!“
skutočnosti 

ľník.
(trieda Motýlikov)

Hanka budí Miška a 
hovorí: „
učiteľka, Miško 
bude spať do 
budúcna, neviem 
ho zobudiť.“ 

Vážok)

Lukáško dáva učiteľke
hádanku: „Lezie, lezie 
po železe, nájde 

.“ 
Učiteľka sa zamyslí, 
aby to hneď neuhádla
a po chvíľke povie: 
„Žeby to bol kľúč?“ 
Lukáško n tešene:
„N “ Učiteľka: 
„ ak, čo je to?“ 
Lukáško: „Opitý 

tanku.“ (trieda Vážok)

Peťko sa dožaduje niečoho
čo sa nerobí. „

“ „Aká Alenka? 
Takú pani učiteľku 
nemáme.“
„ .“

eťko sa hrá že telefonuje
veľmi hlučný.
Uč. sa pýta: „Voláš s maminkou?“
Peťko: „Áno “
Uč.: „Čo pekné si rozprávate?“
Peťko: „Nemáš oheň?“
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Zázračná medaila Panny Márie 

V nedeľu 29.1. bola v ružinovskom Kostole VdP požehnaná a odovzdaná tzv. Putovná 
kaplnka, ktorou sa vykonáva podomová návšteva Panny Márie Zázračnej medaily.  
Čo to vlastne je Zázračná medaila?  
Pôvod Zázračnej medaily je v nadprirodzenom zjavení Panny 
Márie novicke sestre Kataríne Labouré, ktorá vstúpila do 
Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul.  Panna 
Mária sa jej zjavila viackrát. Počas druhého zjavenia 27. novembra 
1830 Panna Mária žiadala, aby sa dala raziť medaila a aby sa šírilo 
jej posolstvo do celého sveta. Nebeská Matka sľúbila, že vyprosí 
u Boha potrebné milosti všetkým, ktorí ju budú s dôverou nosiť a 
denne sa modliť povzdych:  „Bez hriechu počatá Panna Mária, 
oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.“ Zjavenie Katarína 
zachovala v úplnej tajnosti. Plnila si každodenné povinnosti presne 
tak, aby splnila aj žiadosť Božej Matky, aby sa začala raziť medaila.  
 

Dcéry kresťanskej lásky a všetky vetvy vincentskej rodiny považujú posolstvo Zázračnej 
medaily za niečo vlastné a preto šíria medailu.  
 
V čom spočíva „podomová návšteva“? 
Vo vytvorení skupiny dvadsiatich až tridsiatich rodín. Do každej 
rodiny príde na týždeň kaplnka so sochou Panny Márie podľa 
vopred určeného harmonogramu. Panna Mária tak prebýva celý 
týždeň v jednej domácnosti.  
Čo je cieľom týchto „návštev“? 
 Orientovať rodiny smerom k Bohu a urobiť z každej domácnosti 

malú svätyňu. 
 Podporovať modlitbu „v rodine“, aby sa stala realitou myšlienka, 

že „rodina, ktorá sa spolu modlí, zostáva jednotná“. 
 Oživiť kresťanský život tých, ktorí ju prijali do svojho domu. 

 
400. výročie vincentskej charizmy 
>>> dokončenie z 1. strany 
Sv. Vincent de Paul dosiahol istý vrchol možností zria ovať nové diela, ale pri tom nikdy 
neodsúval človeka pre nejakú vec. V čase, ke  sa bez škrupúľ s ľu mi zaobchádzalo ako 
s tovarom, Vincent viedol hrdinský zápas o záchranu ľudskej dôstojnosti. Za trpiacou tvárou 
spoznával svojho Pána. V nespočetných prípadoch hovoril o milosrdnej až „nežnej“ láske k 
chudobným. 
Sv. Vincent bol skutočný svätec. V každej dobe sú potrební svätci, ktorí plne žijú to, čo 
hlásajú, a tak vydávajú svedectvo viery, nádeje a lásky k Bohu a blížnym. Ako sám hovoril: 
„Nestačí milovať Pána Boha, treba sa starať, aby ho milovali aj iní.“ 

Adventný predaj medovníkov

Pred týmto 6. ročníkom 
som mala určité obavy, či 
to zvládneme, či bude 
dostatočné množstvo 
pečiva, mamičiek 
ochotných predávať po 
svätých omšiach. Ale 

našťastie rýchlo 
dobrovoľníci 

sa sami hlásili, nielen 
radov rodičov našich 

súčasných žiakov
bývalých. 
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mene IRR ak všetkým mamičkám, 
babičkám, deťom, ktoré upiekli krásne medovníčky 

rôzne vianočné pečivo. V aka za krásne 
vianočné ozdoby, ktoré sa predávali rýchlo ako 
„teplé rožky“.  akujeme všetkým šikovným rukám, 
ktoré uviazali krásne balíčky a hlavne veľká v aka 
za celé rodinky, ktoré sa v decembrové nedele 

mene našej materskej školy 
predávali tieto balíčky pred kostolmi sv. Vincenta 

vo Vrakuni. Celkový výťažok z
toho vo farnosti Ružinov 

materskej škole. Tieto finančné prostriedky 
použi na výmenu starých okien za nové 
plastové v spálničke pri triede Motýlikov. 

Katarína Goliašová

Niektorí z ás, ktorí pozorujú navštevujú túto 
škôlku už dlhšie obdobie, už určite zbadali, koľkými 
zmenami prešla. ýmto zmenám n pomáhal aj 
adventný predaj medovníkov. 
sa po ročnej prestávke  rozhodli  naposledy využiť 
túto možnosť a získať pre našu škôlku finančné 

Modlitba vincentskej rodiny 
Ježišu, ty si chcel zostať chudobný, daj, a     Pane Ježišu, daj, aby sme mali oči a srdce otvorené pre chudobných, aby sme ťa mohli 

spoznávať v nich, v ich smäde, hlade, samote a nešťastí. Vzbuď v našej vincentskej rodine 
jednotu, jednoduchosť, pokoru a oheň kresťanskej lásky, ktorý spaľoval svätého Vincenta.  
Daj nám silu, aby sme boli verní týmto čnostiam, o tebe rozjímali a slúžili ti v osobe 
chudobných, a raz sa spojili s tebou a s nimi v tvojom kráľovstve. Amen.  

dne   Viac o sv. Vincentovi de Paul nájdete na: www.vincentini.sk/spiritualita/svaty-vincent-dnes 
dne 
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Hrejivé spomínanie na vianočné besiedky  
 
Koncom minulého roka naša škôlka ožila šiestimi prekrásnymi programami v podaní našich 
šikovných detí pod spoločným názvom: Vianočná besiedka. Oživiť spomienky na ne nám 
pomohli pani učiteľky Andrejka Hercegová z Mravčekov a Ivetka Pallesichová z Vážok. 
 
Zimný príbeh  
z triedy Mravčekov 
Pre Mravčeky bola tohtoročná 
vianočná besiedka opäť 
vzácnou udalosťou, ktorú si 
trpezlivo pripravovali pre svojich 
rodičov. 
Zvieratká sa v nej chystali na 
zimu, ktorá keď prišla, zasnežila 
celý kraj. Po krajine sa však 
odrazu rozľahlo veľké 
očakávanie. Oči všetkých sledovali dvoch pútnikov prichádzajúcich do Betlehema. Ich 
putovanie bolo náročné a narazili na veľké neprijatie.  „V chudobnej maštaľke narodil sa náš 
Pán, náš Kráľ, Záchranca náš,“ spievali pastieri, anjeli a celé nebo. Mária spievala uspávanku 
Ježiškovi a anjeli zľahučka tancovali okolo. Prekvapení pastieri sa vybrali klaňať Kráľovi 
v jasličkách.  
V podaní detí sú tieto udalosti obzvlášť dojímavé a precítené. Lúčili sme sa s túžbou otvoriť 
mu nielen svoje príbytky, ale aj svoje srdiečka, s túžbou, aby v nich svietil a zažiaril On svojím 
svetlom. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Vážky sa nedajú ničím odradiť!
Naš predškoláci na 

ke ukázali, 
že sú už naozaj
veľké deti. Prešli 
bránou priateľstva 

privítali 
rodičov. Na nácvik 

približne
týždne, keďže
predtým sme boli 
obe (učiteľky) 
choré. Deti však boli úžasné. Keď sme im povedali, že niečo na besiedku nedáme, aby toho 
bolo menej, o to viac sa snažili a presvedčili nás, že by bolo škoda to tam nedať. Predviedli 
sa ako tanečníci, speváci, recitátori i 

Zaujímavosti z nácviku
Keď sme prvýkrát spievali jednu 
pieseň o sv. Mikulášovi, jeden 

al slzy v očiach od 
to iný chlapec doma 

prezieravo zhodnotil prípravu 
„B

dojímavá.“ Či naozaj bola, to by 
mohli povedať rodičia. Niektoré 
deti vraveli, že mamičky mali slzy 
v očiach...
Počet detí sa počas tých dvoch 
týždňov menil, a

sa všetci do triedy zmestili. Každé 
dieťa malo svoju úlohu, podľa 
toho, na čo sa cítilo.
Deti boli Vianočnou hr
Martinskou piesňou také
nadšené, že sam od seba začali 
nosiť do MŠ potrebné kostýmy či 
rekvizity. Bolo ich toľko, že sme 
všetky ani nevyužili.
Máriou alias Jurko s Margarétkou 

každom prechode vo dvojiciach 
po MŠ. jdôležitejšie bolo, že 
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rodičov, ale hlavne pre Ježiška, ktorý sa mal na Vianoce 
narodiť. Deti žili besiedkou ešte aj celý ďalší týždeň. 
Počas hier sa hrali v Betleheme s jasličkami a koledy si 
spievali spontánne všade. V jedálni sme ich už museli 
tíšiť. :)
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Hrejivé spomínanie na vianočné besiedky

Koncom minulého roka naša škôlka ožila šiestimi prekrásnymi podaní našich 
šikovných detí pod spoločným názvom: Vianočná besiedka. Oživiť spomienky na ne nám 

učiteľky Andrejka Hercegová Mravčekov a Ivetka Pallesichová z Vážok.

Zimný príbeh 
triedy Mravčekov

ravčeky bola tohtoročná 
vianočná besiedka opäť 
vzácnou udalosťou, ktorú si 

rodičov.
Zvieratká sa v
zimu, ktorá keď prišla, zasnežila 
celý kraj. Po krajine sa však
odrazu rozľahlo veľké 
očakávanie. Oči všetkých sledovali dvoch pútnikov prichádzajúcich do Betlehema. Ich 
putovanie bolo náročné a narazili na veľké neprijatie. „V maštaľke narodil sa náš 
Pán, náš Kráľ, Záchranca náš,“ spievali pastieri, anjeli a celé nebo. Mária spievala uspávanku 
Ježiškovi a zľahučka tancovali okolo. Prekvapení pastieri sa vybrali klaňať Kráľovi 

jasličkách. 
podaní detí sú tieto udalosti obzvlášť dojímavé a precítené. Lúčili sme sa s túžbou otvoriť 

mu nielen svoje príbytky, ale aj svoje srdiečka, s túžbou zažiaril On svojí

 
 
 
Vážky sa nedajú ničím odradiť! 
Naši predškoláci na 
besiedke ukázali, 
že sú už naozaj 
veľké deti. Prešli 
bránou priateľstva 
a sami privítali 
rodičov. Na nácvik 
programu sme mali 
približne dva 
týždne, keďže 
predtým sme boli 
obe (učiteľky) 
choré. Deti však boli úžasné. Keď sme im povedali, že niečo na besiedku nedáme, aby toho 
bolo menej, o to viac sa snažili a presvedčili nás, že by bolo škoda to tam nedať. Predviedli 
sa ako tanečníci, speváci, recitátori i herci. 
 
Zaujímavosti z nácviku 
Keď sme prvýkrát spievali jednu 
pieseň o sv. Mikulášovi, jeden 
chlapec mal slzy v očiach od 
dojatia. Nato iný chlapec doma 
prezieravo zhodnotil prípravu 
besiedky: „Besiedka bude 
dojímavá.“ Či naozaj bola, to by 
mohli povedať rodičia. Niektoré 
deti vraveli, že mamičky mali slzy 
v očiach... 
Počet detí sa počas tých dvoch 
týždňov menil, ale nakoniec 
vystupovalo 25 z 26. Ledva sme 
sa všetci do triedy zmestili. Každé 
dieťa malo svoju úlohu, podľa 
toho, na čo sa cítilo. 
Deti boli Vianočnou hrou a 
Martinskou piesňou také 
nadšené, že samy od seba začali 
nosiť do MŠ potrebné kostýmy či 
rekvizity. Bolo ich toľko, že sme 
všetky ani nevyužili. Jozef s 
Máriou alias Jurko s Margarétkou 
sa viedli pod pazuchou pri 
každom prechode vo dvojiciach 
po MŠ. Najdôležitejšie bolo, že 
sme besiedku nechystali iba pre  
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rodičov, ale hlavne pre Ježiška, ktorý sa mal na Vianoce 
narodiť. Deti žili besiedkou ešte aj celý ďalší týždeň. 
Počas hier sa hrali v Betleheme s jasličkami a koledy si 
spievali spontánne všade. V jedálni sme ich už museli 
tíšiť. :) 
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Zázračná medaila Panny Márie

nedeľu 29.1. bol ružinovskom Kostole VdP požehnaná á á
, ktorou sa vykonáva odomová návšteva Panny Márie Zázračnej medaily. 

Čo to vlastne je ázračná medaila? 
Pôvod Zázračnej medaily je nadprirodzenom zjavení Panny 
Márie novicke sestre Kataríne Labouré, ktorá vstúpila do 
Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Pau
Mária sa jej zjavila ckrá čas druhého zjavenia 27. novembra 
1830 Panna Mária žiadala, aby sa dala ť medaila a aby sa šírilo 
jej posolstvo do celého sveta. Nebeská Matka sľúbila, že vyprosí 

Boha potrebné milosti všetkým, ktorí ju budú s dôverou nosiť
ť „Bez hriechu počatá Panna Mária, 

oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.“ Zjavenie Katarína 
úplnej tajnosti. Plnila si každodenné povinnosti presne 

splnila aj žiadosť Božej Matky, aby sa začala raziť medaila. 
Dcéry kresťanskej lás všetky vetvy vincent rodiny považujú posolstvo Zázračnej 
medaily za niečo vlastné a preto šíria medailu. 

V čom spočíva „podomová návšteva“?
Vo vytvorení skupiny dvadsiatich až tridsiatich rodín. Do každej 
rodiny príde na týždeň kaplnka so sochou Panny Márie podľa 
vopred určeného harmonogramu. Panna Mária tak prebýva celý 
týždeň v jednej domácnosti.
Čo je cieľom týchto „návštev“?
 Orientovať rodiny smerom k Bohu a urobiť z každej domácnosti 

malú svätyňu.
 Podporovať modlitbu „v rodine“, aby sa stala realitou myšlienka, 

že „rodina, ktorá sa spolu modlí, zostáva jednotná“
 Oživiť kresťanský život tých, ktorí ju prijali do svojho domu.

400. výročie vincentskej charizmy
>>> dokončenie 

dosiahol istý vrchol možností zria ovať nové diela, ale pri tom nikdy 
úval človeka pre nejakú vec čase ke  sa bez škrupúľ s ľu mi zaobchádzalo ako 

tovarom, Vincent viedol hrdinský zápas záchranu ľudskej dôstojnosti. Za trpiacou tvárou 
spoznával svojho Pána. V nespočetných prípadoch hovoril o milosrdnej až „nežnej“ láske k 
chudobným.
Sv. Vincent bol skutočný svät c. V každej dobe sú potrební svätci, ktorí plne žijú to, čo 
hlásajú, a tak vydávajú svedectvo viery, nádeje a lásky k Bohu a blížnym. Ako sám hovoril: 
„Nestačí milovať Pána Boha, treba sa starať, aby ho milovali aj iní.“

Adventný predaj medovníkov  

Pred týmto 6. ročníkom 
som mala určité obavy, či 
to zvládneme, či bude 
dostatočné množstvo 
pečiva, mamičiek 
ochotných predávať po 
svätých omšiach. Ale 
obavy sa, našťastie, rýchlo 
rozplynuli a dobrovoľníci 
sa sami hlásili, nielen 
z radov rodičov našich 
súčasných žiakov, ale aj 
bývalých.  

V mene IRR akujem všetkým mamičkám, 
babičkám, deťom, ktoré upiekli krásne medovníčky 
a rôzne vianočné pečivo. V aka za krásne 
vianočné ozdoby, ktoré sa predávali rýchlo ako 
„teplé rožky“.  akujeme všetkým šikovným rukám, 
ktoré uviazali krásne balíčky a hlavne veľká v aka 
za celé rodinky, ktoré sa v decembrové nedele 
vychystali a v mene našej materskej školy 
predávali tieto balíčky pred kostolmi sv. Vincenta 
de Paul a vo Vrakuni. Celkový výťažok z predaja 
bol 1 467,93 eura. Z toho vo farnosti Ružinov 
704,97 eura (1/10 sumy sme darovali farnosti), vo 
Vrakuni 804,20 eura a 28,76 eura sa vyzbieralo 
v materskej škole. Tieto finančné prostriedky 
použijeme na výmenu starých okien za nové 
plastové v spálničke pri triede Motýlikov.  

Katarína Goliašová 

Niektorí z vás, ktorí pozorujú a navštevujú túto 
škôlku už dlhšie obdobie, už určite zbadali, koľkými 
zmenami prešla. Týmto zmenám napomáhal aj 
adventný predaj medovníkov. V decembri 2016 sme 
sa po ročnej prestávke  rozhodli  naposledy využiť 
túto možnosť a získať pre našu škôlku finančné 
prostriedky.  
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Ježišu, ty si chcel zostať chudobný, daj, a     Pane Ježišu, daj, aby sme mali oči a srdce otvorené pre chudobných, aby sme ťa mohli 
spoznávať v nich, v ich smäde, hlade, samote a nešťastí. Vzbuď v našej vincentskej rodine 
jednotu, jednoduchosť, pokoru a oheň kresťanskej lásky, ktorý spaľoval svätého Vincenta.  
Daj nám silu, aby sme boli verní týmto čnostiam, o tebe rozjímali a slúžili ti v osobe 
chudobných, a raz sa spojili s tebou a s nimi v tvojom kráľovstve. Amen. 

sv. Vincentovi de Paul nájdete na: 
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Mikuláš v našej materskej škole 

é roky, aj tento rok navštívil našu škôlku Mikuláš. Potešil deti svojou 
prítomnosťou, milými slovami. akujeme pani učiteľkám za prípravu milých odkazov 
deťom, ktoré ich potešili tieto príjemné chvíle si budú uchovávať v
srdiečkach nadlho. 

Fidlikanti 

Aj tohto roku k nám (25.1.2017) zavítala ľudová 
hudba Fidlikanti. 
Fidlikanti k nám do MŠ prišli na nový rok už po 
piatykrát. Túto udalosť sa neoplatí premeškať. 
Dvaja hudobníci v krojoch, ktorí si prinesú so sebou 
rozmanité  hudobné nástroje, na ktorých vedia 
zahrať tak čarovne, že deti spievajú, tancujú. 
Málokde totiž zažijú taký bezprostredný kontakt 
s cimbalom, husľami, gajdami, píšťalou, dvojačkou, 
trúbou, ústnou harmonikou... Deti ich spoznávali, 
rytmizovali, spievali, navyše napodobňovali hry, 
ktoré sa hrali deti kedysi.  
 
Toho roku bolo opäť veselo a neobišlo sa to bez perličiek:  
– Fidlikanti: „Deti, ktoré zvieratká pomáhali ľu om pri práci?“ Deti: „Včeličky!“ 
– Fidlikanti: „Ktoré zvieratko nám pomáhalo na poli orať kedysi?“ Deti: „Dáž ovky!“ 
– Fidlikanti: „Ktoré zvieratko  nám pomáhalo zvážať drevo z lesa?“ Deti: „Medve !“ 
– Mali si zapamätať názov nástroja v tvare zahnutej palice, ktorou bača vedel zavrátiť ovcu 
zakvačením, zároveň to bol hudobný nastroj a volá sa kvačka. Ktosi pri rekapitulácii vykríkol, 
že bačka.                    Andrejka Hercegová 
 
Výroky detí 

 

Tejko leží cez odpočinok na 
ležadle, nespí, stále sa vrtí. Po 
10 minútach hovorí učiteľke:  
„Pani učiteľka, už nevládzem.“ 
„Čo nevládzeš, Tejko?“ 
„No spinkať už nevládzem.“ 
(trieda Motýlikov) 

„Prečo máte vy učitelky takú 
malú kúpeľňu? Vy 
nechodíte spolu? Vy sa 
striedate?“ Samko (trieda 
Motýlikov)  

Čítali sme si biblický príbeh 
Samson a lev a následne 
sme sa o ňom rozprávali. Na 
otázku: „Čo urobil Samson?“ 
Lucka v rýchlosti 
odpovedala: „Zožral leva.“ 
(Namiesto roztrhal leva.) 
(trieda Vážok) 
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Učiteľka sa pýta detí: „Čo 
sme včera na vychádzke 
videli lietať na nebi?“ 
Deti: „Pána Ježiša!“ (V 
skutočnosti to bol 
vrtuľník.) 
(trieda Motýlikov) 

Hanka budí Miška a 
hovorí: „Pani 
učiteľka, Miško 
bude spať do 
budúcna, neviem 
ho zobudiť.“  
(trieda Vážok) 

Lukáško dáva učiteľke 
hádanku: „Lezie, lezie 
po železe, nájde 
dierku, do nej vlezie...“ 
Učiteľka sa zamyslí, 
aby to hneď neuhádla, 
a po chvíľke povie: 
„Žeby to bol kľúč?“ 
Lukáško natešene: 
„Nieee!“ Učiteľka: 
„Tak, čo je to?“ 
Lukáško: „Opitý 
tankista lezie do 
tanku.“ (trieda Vážok) 

Peťko sa dožaduje niečoho, 
čo sa nerobí. „Ale Alenka mi 
to dovolila.“ „Aká Alenka? 
Takú pani učiteľku 
nemáme.“ 
„No moja maminka Alenka.“ 
(trieda Lienok) 

Peťko sa hrá, že telefonuje, ale je 
veľmi hlučný. 
Uč. sa pýta: „Voláš s maminkou?“ 
Peťko: „Áno.“ 
Uč.: „Čo pekné si rozprávate?“ 
Peťko: „Nemáš oheň?“ 
(trieda Lienok) 
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Kto som? 
 
V tomto príspevku sa chceme bližšie pozrieť na 

základnú otázku v našom živote a aj v živote 
našich detí : Kto som? Odpoveď na túto otázku 
každý hľadá a nachádza celý život a mení sa 
vzhľadom na náš vývin a skúsenosti.  Táto otázka 
teda súvisí aj s naším sebapoznaním (čo o sebe 
viem a čo nie) a sebaprijatím. Často počutá veta: 
„Ja už som raz taký/á, to už nezmením“, je mylná. 
Sebaprijatie sa vyvíja. Vždy je tu možnosť zmeny!  

 
Ak sa pozrieme na Boží pohľad hodnoty človeka, 

v Katechizme KKC nájdeme:  „Zo všetkých 
stvorení jediný človek je stvorený Bohom pre neho 
samého a skrze poznanie a lásku má účasť na 
Božom živote.“ Čím viac teda dozrievame, učíme 
sa milovať – akoby dorastáme do podoby Boha, 
ktorý je Láska. Z Božieho pohľadu náš život 
nezačína iba od chvíle počatia ale od večnosti, 
pretože každý bol Bohom chcený  taký aký je a je 
milovaný odvekou láskou.  Tak teda my, ako aj 
naše deti, máme poslanie odovzdať iným a svetu 
originálnu správu, a pre toto určenie máme -so 
všetkým, čo je v nás- úplné vybavenie!  Svoj 
zvláštny skutok lásky – poslanie, preto môžeme 
uskutočniť!  

 
Náš sebaobraz najviac ovplyvnili v prvých 

rokoch života  naši rodičia. Tak aj vývoj 
sebavnímania  našich detí dnes najviac ovplyvňuje 
vzťah, ktorý voči nim máme teraz my.  

 
Podľa odborníkov všetko základné vnímanie 

seba samých sa formuje od 1. do 5. –teho roku 
života. Dieťa si v tomto čase nevyhnutne potrebuje 
zodpovedať tieto tri 
základné otázky:  
1.  Ako vyzerám 
2.. Ako sa mi darí 
(úspechy, 
objavovanie 
nadania) 
3. Či som dôležitý 

Odpovede na tieto 
otázky si dieťa 
vytvára výlučne cez 
všetky prichádzajúce 
postoje rodičov.  

Pohľad cez kľúčovú dierku 

Dvere za rokom 2016 sú už nejaký ten mesiac zavreté. Čas ich 
zamkol a vo svete za nimi už nič nemôžeme meniť. To, čo sa nám 

podarilo, alebo sme nestihli, však môžeme skúšať dosiahnuť zas v 
tomto roku…Ale mnohé sa nám minulý rok podarilo a práve o tento 
pohľad cez kľúčovú dierku sa s vami teraz podelím. 
Po úspešnom odstránení unimobunky
Lienok a osadení zachránenej detskej preliezky počas jarných 
mesiacov roku 2016 stála pred nami veľká prázdninová výzva: 
výmena podláh a radiátorov na chodbách a v jedálni. Výsledok ste 
všetci videli v septembri. Spoločnými silami rodičov, zamestnancov 
škôlky, dodávateľských firiem MRK Contract (podlahy) a Termocom 
(radiátory) a maliarov sa nám to podarilo. Vlastne sa nám toho 
podarilo viac, pretože celá jedáleň dostala nové farby a aj niektoré 
steny v šatniach sú žiarivejšie… Mne tie podlahy na chodbách 
pripomínajú modré rieky, po ktorých sa plaví loďka nového loga škôlky 
spolu s našimi deťmi pri každodenných krátkych „plavbách“ tam a 
späť. Na výmenu podláh boli použité predovšetkým financie rodičov 

tis. eur. Myslím, že výsledok za to stojí pohyb po škôlke 
je bezpečnejší a udržiavanie čistoty je jednoduchšie. Veľké ďakujem 
vyslovujem všetkým, ktorí skrátka prišli a „priložili ruku k dielu”. 
Osobitne by som chcel vyzdvihnúť zainteresovanosť rodiny 
Fajčíkovcov či pána Demoviča nášho školníka, ktorý má vždy od 
všetkého ten „správny kľúč”, prípadne kladivo… Samozrejme, bez 
obetavého a neúnavného nasadenia pani riaditeľky 
Antalíkovej, by do seba ozubené kolieska pomoci všetkých 
zúčastnených nezapadli. O sa, samozrejme, postarali naše 
milé panie upratovačky a v triedach aj panie učiteľky a nový pán učiteľ. 
Za OZIRR ešte raz všetkým veľmi pekne ďakujem! Rok 2016 bol 
veľký, verte mi, hoci cez kľúčovú dierku už do všetkých kútov nie je 
vidieť… 

A čo nás čaká v tomto roku
Dvere sú dokorán otvorené  Už dlho si kladiem túto otázku: Ak sú oči 
oknom do duše človeka, čím je potom toľko okien na našej škôlke? 
Povedzme, že očami, cez ktoré naše deti môžu vnímať svetlo. Svetlo 

keď potom okolo našej škôlky 
prechádzam, toho ducha v tých očiach vidím. Naša škôlka má očí 
veľa… :) A určite ste si všimli, že tie okná postupne vymieňame. Tento 
rok v tom budeme pokračovať. Tiež máme v pláne vymeniť podlahu 
a radiátory v triede Motýlikov. Na dvore by sme radi okolo zachránenej 
preliezky osadili gumené dopadové plochy, okolo kruhového altánku 
zabetónovali nerovnosti, pozdĺž plota vysadili kríky a tak ďalej. Všetci 
môžete opäť pomôcť, napríklad účasťou na brigádach a/alebo 
poukázaním 2 % z dane pre naše občianske združenie Iniciatíva 
rodičov Ružinova. Týmto vás chcem všetkých do roku 2017 povzbudiť 
a zaželať vám, aby ste sa naň o rok cez kľúčovú dierku radi pozerali… 

Neskôr, keď sa stretáva  s autoritou 
učiteľa, si dieťa veľmi dobre všíma, či sa to, 
čo o sebe prijal od rodičov,  zhoduje 
s postojmi učiteľa voči nemu alebo nie. A to 
znova buď posilní alebo oslabí jeho 
sebaobraz. 

Možno  však niekde tu je pre nás – 
učiteľov aj rodičov – ukrytá výzva venovať 
deťom čas pre to, aby sme im pozitívnymi 
slovami, gestami potvrdili to dobré, čím sú 
pre nás a aké je ich bytie dôležité aj vo 
vzťahu k Bohu. 

Lebo: „Ako človek zmýšľa vo svojom srdci, 
taký je.“ 

To, čo získajú naše deti práve teraz 
v detstve, im bude patriť a ovplyvňovať ich 
postoje k výzvam života v budúcnosti.  
Minulosť vplýva na prítomnosť a potom buď 
blokuje alebo nás otvára pre rôzne výzvy v 
budúcnosti. 

Pýtam sa iba samej seba...ako môžem 
pomôcť deťom v tomto veku budovať ich 
sebaobraz v pozitívnom smere? Možno sa 
to môže prejaviť v láskavom slove, postoji 
„priblíženia sa“, pochvale ich úsilia... 
možností je iste mnoho. Boh nám dôveruje 
natoľko, že nám zveruje svoje deti... a my  
všetci spolu môžeme s Božou milosťou 
zasievať malé semienka. Tak či tak, robíme 
to, či o tom vieme, alebo nie.   

A aj keď sa iste nevyhneme istým omylom 
a zlyhaniam – keďže aj my sami sme 
zranení  z našej minulosti – s Božou 
milosťou sa učíme ísť ďalej, prekonávať 
krivdy a zranenia života vo viere, že Boh nás 
miluje nie pre naše výkony ale zo svojej 
podstaty.  A preto hodnota nás všetkých je 
v Božej láske – v tom, že si nás vyvolil 
a zamiloval. Nech si  teda každý z nás môže 
v srdci povedať: „Ale z Božej milosti som 
tým, čím som.“  

Nech vzácny čas, ktorý trávime s deťmi, je 
naplnený láskavosťou, ktorá otvára srdcia 
detí Dobru v nich samých. 
/zdroj: vybraté z prednášky sr. Darie 
z Komunity Blahoslavenstiev/ doplnené: 
Anna Kopťárová, uč. 
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Personálne zmeny
Od septembra nám v materskej škole pribudli nové pani učiteľ Mgr. Lucia Ladičová 
(tr. Lienok), Mgr. Veronika Bjalončíková (Motýliky), Marianna Behúňová (Motýliky)
pán učiteľ Mgr. Ján Grenčík (Včielky), vrátila sa nám Mgr. Anna Kopťá ová (Mravčeky). 

septembri nastúpilo do MŠ detí.

Naša MŠ je zapojená do OLOmpiády, za vyzbieraný papier a plasty dostane každá škola 
finančné ohodnotenie – MŠ priamo na účet

ezplatné veľkokapacitného

Zbierka Stolček prestri sa
Naša MŠ sa zapojila do zbierky trva ých potravín (ryža, múka, cukor...) pre bratislavské 
rodiny v núdzi Zber organizujú bratia kapucíni. Na chodbách MŠ nájdete plastové 
nádoby, môžete prispieť 

detí zo stravy uskutočňujte formou SMS na číslo 0904

Stopy. V snehu, v duši, vo výchove 

 
 

Zdá sa, že po mnohých rokoch je zas 
aspoň trošku poriadna zima. Na Vianoce 
som svojim deťom rozprávala, aké to bolo 
na sviatky, keď bola ich babka ešte malým 
dievčatkom. Vtedy nebolo samozrejmé, 
aby po ceste chodili autá s pluhmi, ktoré 
odhŕňajú sneh, ani cesty sa nesolili. Snehu 
bolo po kolená, ba aj viac, a záveje aspoň 
po pás. Keď chceli niekam ísť, bolo treba 
urobiť cestu. Vždy to bol otec alebo mama, 
alebo iný dospelý (a hlavne vysoký) človek, 
ktorý razil cestu. Deti kráčali za ním (alebo 
za ďalšími „veľkáčmi“) a s námahou kládli 
svoje malé nôžky do jeho veľkých šľapají. 
Nikdy to nebolo naopak. Nikdy nerazilo 
cestu dieťa. Vždy to bol otec, matka alebo 
iný dospelý človek, ktorý ukazoval cestu, 
ktorý svojím príkladom, konaním, 
vystupovaním a spôsobmi ovplyvňoval 
dieťa a to ho napodobňovalo a 
nasledovalo.  
Niekedy si všímam, stretávam či počúvam 
ľudí, ako sa správajú, ako reagujú. A potom 
sa pýtam: Majú len zas zlý deň? Alebo je 
to tak vždy? Čo ich/nás dnes ovplyvňuje? 
Kto alebo čo spôsobuje, že sme takí? Že 
máme takú otrávenú myseľ, ducha, dušu? 
Kto razí cestu pred nami a po akých 
stopách kráčame? 
Nemám rada prieskumy, ale jeden ma 
vyslovene zaujal: Kým mladý človek dovŕši 
17 rokov života, strávi 63 800 hodín 
pozeraním filmov, hraním videohier a 
počúvaním hudby. Za tie roky strávi len     
2 000 hodín rozhovorom s rodičmi a 900 
hodín v kostole, ak navštevuje bohoslužby 
pravidelne. 
Ak dobre počítam – podľa spomenutého 
prieskumu: sedem a štvrť roka pri televízii, 
hrách a hudbe, čosi vyše 83 dní pri 
rodičoch a nejakých 37 a pol dňa v kostole, 
no aj to len pri pravidelných návštevách. 
Všimli ste si? Za 17 rokov života 7 rokov 
televízia a 37,5 dňa Boh. Teda čo v 
súčasnosti formuje človeka? Koho alebo 
čo človek nasleduje?  

Všetci veľmi dobre vieme, že médiá, a zvlášť 
televízia, sú silné prostriedky, ktoré nás 
ovplyvňujú, stvárňujú, no len málo, veľmi 
málo vychovávajú. Áno, je pravda, že 
televízna obrazovka ponúka aj dobré veci, 
ale predkladá nám väčšmi zmätok ako 
poriadok. Zmätok v láske a v úcte k človeku; 
zmätok v osobnom, rodinnom a 
spoločenskom živote; zmätok v kultúre, v 
ekonomike, v politike... A vôbec, všetko je 
naopak. 
Nás nech ovplyvňuje Boh. On je ten, ktorý 
ukazuje a osvetľuje, razí a prekonáva ako 
prvý cestu v našom živote. Napodobňujme 
ho a sami seba ovplyvňujme k lepšiemu. 
Nech nás tiež ovplyvňuje Panna Mária. Ona 
kráčala za Synom, počúvala a 
uskutočňovala, premýšľala o mnohých 
udalostiach, a tak kládla nohy svojho 
pozemského života do jeho šľapají. 
Kráčajme v Božích šľapajach. Potom 
nájdeme veľa spôsobov, ako ovplyvniť tých 
druhých.  
Na jednej z novoročných prechádzok sme si 
s rodinou vychutnávali čerstvo napadaný 
sneh. Zrazu sa ma náš 6-ročný syn spýtal: 
„Mami, a môžem ísť v tvojich šľapajach?“ 
Rozosmiala som sa a on pokračoval: „Ale 
vyberiem si len tie pekné!“ 
 

Martina Kováčiková 

11 

Milí rodičia, darujte svoje vašich daní nášmu združeni

Potrebné tlačivá darovanie vašich daní pre našu organizáciu nájdete na 

Údaje do daňového priznania:
Občianske združenie Iniciatíva rodičov Ružinova
Chlumeckého 12 

IČO: 

V predchádzajúcich rokoch sa zo získaných finančných prostriedkov už podarilo 
zrealizovať napríklad:
1. nákup hudobných nástrojov pre potreby MŠ (klavír, gitara)

ú výmen okien na budove MŠ
3. výmen podlahových krytín na chodbách aj v jedálni MŠ
4. pravidelné kultúrne poduj MŠ divadielka, poníky
5. pravidelné dotovanie MŠ výtvarným materiálom pre potreby detí

plánujeme využiť:
ďalš skvalitňovan edukácie doplnením didaktických pomôcok v MŠ

2. na výmenu všetkých okien MŠ
3. na kultúrne a športové aktivity pre deti nad rámec každodennej výučby

aše rozhodnutie vopred ďakujeme!
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ČO SME PREŽILI  
September: 
21.9. Sv. omša v MŠ  
22.9. Poníky 
 
Október: 
5.10. Bábkové divadlo: O neposlušnej mamine 
14.10. Exkurzia do ovocného sadu v Dunajskej Lužnej – predškoláci 
20.10. Poníky 
 
November: 
24.11. Poníky  
 
December:  
6.12. Mikuláš v MŠ 
12.12. Bábkové divadlo: Ako sa Lienka Kikilienka chystala na Vianoce 
12.12. Vianočná besiedka Včielky 
13.12. Vianočná besiedka Lienky 
14.12. Vianočná besiedka Motýliky, Svetlušky 
15.12. Vianočná besiedka Vážky 
16.12. Vianočná besiedka Mravčeky 
19.12. Biblické dopoludnie s pátrom Petrom 
 
Január:  
19.1. Poníky  
25.1. Fidlikanti  

Február:  
8.2. Návšteva predškolákov v Spojenej škole sv. VdP 
15.2. Karneval: Kde bolo – tam bolo 
16.2. Poníky  
14.2. ‒ 23.3. Korčuľovanie 
 
Marec: 
16.3. Poníky 
20.3. Prijímanie žiadostí do MŠ 
22.3. o 16.00 h Stretnutie rodičov predškolákov s uč. ZŠ a psychologičkou 
  
Apríl: 
7. a 8.4. Zápis detí do Spojenej školy sv. VdP 
20.4. Poníky 
26.4. Bábkové divadlo: O čom stromy rozprávajú 
 

REDAKČNÁ RADA VINCENTÍNKA 
Eva Antalíková, riaditeľka MŠ, Bronislava Caránková, Juraj Caránek, Katarína Goliašová, 
Michal Smolec, Andrea Hercegová, Iveta Pallesichová, Martina Kováčiková,  
Anna Kopťárová 

Vincentínko 1, školský rok 2016/2017 

ilí priatelia, 

patríme medzi tých šťastlivcov, ktorí majú 
do škôlky „na skok“. Môžeme si tak každé 
ráno dovoliť s deťmi krátku prechádzku 
cez sídlisko. Okrem náročnejších situácií, 

ď hľadáme dôvody, prečo kráčať vpred 
a nie vzad, máme aj milé, humorné 

den podobný sme práv
zažili nedávno, keď sme prechádzali 
okolo skupiny topoľov. Sedeli na nich 
desiatky vrán, strák a havranov. 
Rozprávali sme sa, že stromom síce 
chýbajú listy, ale zahrievajú sa aspoň 
perím vtákov. Deti pohotovo stromom 
vytvorili nové meno – „vranovníky“. Milá 
detská predstavivosť. Pozývame ás 
prečítať si nové číslo Vincentínka – nášho 
spoločného časopisu. Príbehy o 
besiedkach, projektoch, uplynulých aj 
budúcich podujatiach. Okrem príjemného 
čítania vám všetkým prajeme, aby sa vo 
ás prebudila práve spomínaná detská 

predstavivosť. 

Manželia Caránkovci

ČO NÁS ČAKÁ  

sobotu 28.1.2017 pri slávnostnej sv. omši v ostole sv. Vincenta de Paul bol otvorený 
jubilejný rok pri príležitosti 400. výročia zrodu vincentskej charizmy. Téma jubilejného 
roka, ktorá nás bude sprevádzať celých 12 mesiacov, znie: „Bol som pocestný a pritúlili 
ste ma...“  Aj naša MŠ patrí do duchovnej rodiny sv. Vincenta de Paul a
sláviť vincentskú charizmu.  
Rok 1617 poznačil Vincentov pohľad na jeho povolanie i na svet okolo neho, lebo sa 
tvárou v tvár stretol s materiálnou i duchovnou biedou chudobných, v ktorých spoznal 
živého Krista. 
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