
Čo sme prežili  

Január: 

20.1. Návšteva predškolákov v ZŠ 
22.1. Poníky 
27.1. Hudobný koncert 
Február:  

2.2.    Polročné prázdniny 
4.2.    Fidlikanti 
11.2.  Dúhový autobus - bábkové divadlo 
12.2.  Karneval 
19.2.  Poníky 
24.2.  Vystúpenie detí zo ZUŠ sv. Cecílie 
25.2.  Snehuliačky Mily a Lily -bábkové divadlo 
26.2.  Olympiáda - predškoláci 
Marec: 

19.3. Poníky 
26.3. Mám básničku... školské kolo 
31.3. Opice z našej knižnice 2 - Medovníkový domček – bábkové divadlo 
Apríl: 

16.4.  Poníky 
22.4.  O lenivom lišiakovi - bábkové divadlo 
Máj:  
5.5.   Melódia nad zlato - hudobný koncert 
12.5. Besiedka ku dňu matiek: Motýliky, Lienky 
13.5. Besiedka ku dňu matiek: Vážky, Svetlušky 
15.5. Besiedka ku dňu matiek: Mravčeky 
21.5. Poníky 
27.5. O pyšnej margarétke – bábkové divadlo 
Jún:  
3.6.   Bartok a drevený princ – muzikál 
10.6. Vláčik prešporáčik - jazda od MŠ na Bratislavský hrad 
12.6. Naskoč na našu vlnu - Naše mesto - ošetrenie preliezok, úprava šk. dvora,  
         dopoludnie na Dni sv. Antona u bratov Františkánov 
 

Čo nás čaká  
Jún:  
20.6. Rozlúčka s predškolákmi 
26.6. Deň otcov 
 

Redakčná rada Vincentínka 

Eva Antalíková, zástupkyňa riaditeľky SŠ pre MŠ, Bronislava Caránková, Juraj Caránek, 
Katarína Goliašová, Ingrid Pitoňáková, Katarína Bartal, Ladislava Harvaníková 

 
                                                                Vincentínko 02, školský rok 2014/2015  

Letný spánok  

Keď škôlka cez prázdniny 
utíchne, je v tom kúsok 
nostalgie. Iste, mnohí sa 
právom tešia, že bežných 
povinností ubudlo, ale aj tak sú 
tiché, poloprázdne triedy, 
chodby a preliezky smutno-
zvláštne. Je to ako keď sa 
medveď uberie na zimný 
spánok.  

Na rozdiel od chlpatého 
spáča nás však počas týždňov 
letného odpočinku nehrejú 
tukové zásoby, ale spomienky 
na uplynulý školský rok – 
pesničky, vedomosti, priateľ-
stvá a huncútstva, ktoré naše 
deti počas desiatich mesiacov 
získavali a zažívali.  

Pri čítaní nového 
Vincentínka, ktorý prináša 
pohľad na uplynulý polrok 
práce v škôlke, je jasné, že 
tých zážitkov musia mať deti 
riadnu fúru.  

K aktivitám za jednotlivé 
triedy pridávame aj 
inšpiratívne čítanie na leto. 
Veríme, že Vás oslovia. A tiež 
vám prajeme, aby sa vám toto 
leto podarilo s deťmi a vašimi 
najbližšími prežiť čo najviac 
pekných chvíľ.    

manželia Caránkovci    

 

 

 

Milí rodičia, deti a personál materskej školy, 

máme za sebou ďalší úspešný školský rok. 
Môžeme o ňom naozaj hovoriť ako o úspešnom! 
Kapacita materskej školy sa rozrástla z pôvodných 
40 (v januári 2011) na 136 miest. V prvom rade 
ďakujme Božej milosti, že sme boli schopní vyvinúť 
úsilie na budovanie nášho spoločného diela.  

Všetkým aktívnym rodičom vyslovujem úprimné: 
Pán Boh zaplať! Ďakujeme Vám! 

Ďakujem aj našim deťom za ich rozdávanie 
radosti, kamarátstvo, že sa snažili pomáhať slabším 
deťom a pani učiteľkám, neubližovali si.  

Ďakujem všetkým pani učiteľkám za láskavosť, 
kreativitu, obetavosť, kresťanský vzor, približovanie 
cesty detí k Ježišovi a vytváranie dobrej pohody. 

Ďakujem tetám upratovačkám za poriadok okolo 
nás, milé slovo a dobrú náladu. 

Všetkým vám prajem krásne leto, plné zážitkov 
a oddychu, všade okolo seba dobrých ľudí 
a prítomnosť Božích milostí. Rozdávajme aj my 
lásku a v septembri nech sa znova stretneme zdraví 
a plní entuziazmu.    

 Eva Antalíková 
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Oznamy o grantoch 
 
Projekty, granty a dary, ktoré sa nám podarilo získať: 
- jedálenské dvere – sponzorský dar od priaznivca MŠ; 
- dary rodičov v hodnote 916 eur vyzbierané prostredníctvom grantovej výzvy Obnov si 

jedáleň a kuchyňu z dielne Nadácie Renaty Zmajkovičovej budú použité pri rekonštrukcii 
kuchyne, ktorá sa už pripravuje; 

- žehliaci mangel - sponzorský dar od babičky našich detí; 
- z Nadačného fondu Slovak Telekom pri Nadácii Pontis bola vyčlenená podpora pre 

projekt na výmenu okien v niektorých triedach vo výške 2 500 €. Zvyšok hradíme zo 
svojich prostriedkov. 

- grant vo výške 1 000 USD na výmenu piesku, výsadbu ovocných kríkov, okrasných 
drevín a kvetov. Grant je zamestnanecký, t.j. výmenu piesku a ostatné práce spojené 
s grantom vykonajú zamestnanci firmy Johnson Controls; 

- grant z MČ Ružinov: 4 180 € na nový záhradný domček na hračky;  
- Naše mesto: 200 € na materiál + dobrovoľníci z firiem, – natieranie preliezačiek a hracích 

prvkov v školskej záhrade. Veľmi pekne ďakujeme všetkým mamičkám, ktoré 
pripravili občerstvenie pre dobrovoľníkov. 

 

Jarné brigády a prístrešok pre bicykle 

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa 
zúčastnili jarných brigád. Väčšina z nich bola 
venovaná prístrešku pre bicykle, na ktorý sme 
získali grant z Nadácie Pontis prostredníctvom 
spoločnosti Slovak Telekom. Celkové výdavky 
na prístrešok boli v hodnote 1 532,52 eur. Tieto 
výdavky boli použité hlavne na obstaranie 
plechovej konštrukcie (1 053 eur). Ostatné 
výdavky boli použité na nákup dlažby, 
kameniva a obrubníkov. Veľká vďaka patrí 
všetkým nadšeným cyklistom, ktorí sa nebáli 
ťažkej práce, iniciovali tento projekt, hlasovali 
zaň a nakoniec aj zrealizovali. V prípade 
záujmu o používanie prístrešku si prosím 

pozrite www.irr.vdp.sk, kde je uverejnený 
prevádzkový poriadok aj kontaktná osoba, 
ktorá vám poskytne kľúč za 3 eurá 
a kauciu 10 eur.  

Súčasne sa s pomocou mamičiek vyčistil 
dvor materskej školy od konárov, listov 
a rôznych nečistôt po zime.  

Vrásky na čele nám spôsobila aj 
pokazená kosačka Spojenej školy sv. VdP. 
Ďakujeme rodičom za kosenie trávy na 
dvore MŠ vlastnými aj požičanými 
kosačkami. V lete budeme riešiť kosenie 
trávy dodávateľsky platenou službou.   

Okienko pre rodičov o rodičovstve  
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Nedávno sa mi dostal do rúk 
inšpiratívny rozhovor s detským 
psychiatrom Michaelom Winterhoffom. 
Ponúkam vám z neho pár myšlienok a 
na záver aj vlastnú úvahu.  

Michael Winterhoff má vlastnú prax v 
Bonne, publikoval viacero kníh a 
množstvo článkov. Vo svojej praxi 
registruje stále väčší počet detí a 
mladistvých, ktorí sa nedokážu sústrediť, 
obetovať, zaradiť do väčšieho celku 
alebo sa vnímajú ako obeť. Hlavne je 
čoraz častejším javom, že deti 
očakávajú, že svet sa bude stále točiť len 
okolo nich a okolo uspokojovania ich 
potrieb. Podľa Winterhoffa je zdrojom 
týchto zmien takzvaný symbiotický vzťah 
rodič-dieťa. Rodič vníma dieťa ako svoju 
súčasť a svoje nenaplnené túžby 
realizuje uspokojovaním túžob dieťaťa. 
Rodičia v symbióze nedokážu jedno-
ducho zniesť napätie a preto čítajú 
svojim deťom z očí každé prianie. Naša 
spoločnosť nám neponúka jasné istoty a 
oporu. Len máloktorý dospelý dokáže 
dnes zotrvať sám so sebou, bez zábavy 
a rozptýlení. Dospelí majú potrebu po 
uznaní a istote a keďže zvonka ju 
nevedia načerpať, potrebujú dieťa, aby 
ich uistilo, že sú dobrí, milovaní. Obracia 
sa tak moc - dieťa je preťažené a rodič 
slabý.   

Toľko k článku. Aj ja sa často cítim v 
tlaku a ťahu vlastnými deťmi. Je nes-
mierne náročné určiť si hranice láskavej 
a milujúcej starostlivosti a zároveň 
prísnejších nárokov, kedy chcem 

deti učiť obetavosti, láskavosti voči 
druhým, trpezlivosti, ale aj vynaliezavosti v 
hre a neskôr i v živote. 

Z článku ma zaujal fakt, že sa tu 
otvorene konštatuje, že naša spoločnosť 
stratila jasnosť cieľov a hodnôt. A nech to 
beriem z akejkoľvek strany, vychádza mi z 
toho len jedno - bez Boha a spočinutí v 
ňom sa ako človek-rodič strácam.  

A tak dnes večer spočiniem. Skúsim deti 
uložiť, zavrieť za nimi dvere, nezapnúť 
televízor, ani si nečítať knihu. Nebudem 
ani upratovať, ani žehliť, ani chystať veci 
na druhý deň. Aj manžela nachvíľočku 
odsuniem nabok. A sadnem si pod ikonu 
Ježiša a spočiniem. Snáď sa mi to aspoň 
z času na čas podarí.  

Priatelia, láske, deťom, rodičovstvu a 
Bohu zdar!  

Ladislava Harvaníková 

 

V rodine viac než kdekoľvek inde zakúšame pri prežívaní každodennosti limity, 

vlastné i tých druhých, problémy spolužitia. Neexistuje DOKONALÁ rodina, ale 

nebojme sa nedokonalosti, krehkosti ani konfliktov. Rodina, v ktorej sa aj popri 

vlastných obmedzeniach a hriechoch ľudia majú RADI, sa stáva školou 

ODPUSTENIA.      (Svätý Otec František) 

Čo sa deťom 

najviac ráta?  

Mať tata ako 

kamaráta. 

Maminu dlaň 

a popri tom mať 

vždycky LÁSKY 

PLNÝ DOM. 
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http://www.irr.vdp.sk/


Hry na letné prázdniny a výlety v prírode 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Zo života škôlky 

Karneval  

Je jeden deň v našom škôlkarskom roku, kedy sa 
škôlka plná detí premení na rozprávkový svet. Tak to 
bolo aj tohto roku. Deň karnevalu bol dňom, keď sme 
prechádzali z rozprávky do rozprávky. Všetky deti 
v tých najneobyčajnejších maskách privítala pôvabná 
a očarujúca víla Amálka (uč. Andrejka Hercegová), 
ktorá prekvapená takým neobyčajným zastúpením 
masiek, pozvala postupne do tanca všetkých princov 
a princezné, zvieratká, kovbojov, bojovníkov, víly a 
novodobých hrdinov. Žabka (uč. Anna Kopťárová), 
ktorá pozorovala celé veľkolepé vystúpenie masiek, 
na rozdiel od ostatných zabávajúcich sa detí, hlasno 
zaplakala. V celej škôlke boli totiž ukryté rozprávky, 
ktoré má ona tak rada a nik z detí ich nehľadal. A tak 
poprosila deti, aby išli tieto rozprávky s odvahou 
hľadať a niečo z nich jej priniesť. V každej triede čakala 
na deti jedna rozprávka, v ktorej bolo potrebné 

zvládnuť jednoduchú rozprávkovú úlohu podľa danej indície.  
Deti prechádzali hravo a úspešne každou rozprávkou a tak sa im podarilo rozveseliť žabku, 

ktorej priniesli z rozprávok žetóny. Žabka im na výmenu odovzdala odmeny a celý rozprávkovo 
– karnevalový príbeh došiel do šťastného konca. 

Anna Kopťárová 

Básnička na jazýčku 

Kategória 3-4 r. detí (Vážky, Včielky) :  
1. Sonička Rožňaiová, 2. Lukáško Maas, 3. Veronika 
Mišíková; 
Kategória 4-5 r. detí (Lienky, Svetlušky):  

1. Alžbetka Jediná, 2. Damiánko Pitoňák, 3. Tímejka 
Cseryová; 
Kategória 5-6 r. detí (Mravčekovia a Motýliky):  
1. Marek Olexík, 2. Miško Kaľavský, Ažbetka 
Karpatová, 3. Tomáško Čižmár 
 

Víťazi dostali zaslúžené odmeny a diplomy. Tí, ktorí 
sa zúčastnili, ale nevyhrali, dostali cenu útechy 
a čestné uznanie. Ktovie, možno budú mať šťastie aj 
o rok. Pekných básničiek je v knihách veľa. Môžete 
začať spolu s rodičmi hľadať už teraz. V marci potom 
stačí pridať trochu odvahy a pekne otvárať ústa.  

 
Iveta Pallesichová 

10 

SOMÁRSKY CHVOST 
Pomôcky: špagát dlhý 2 metre; Priviažte si okolo pásu 
špagát tak, aby ste ho zozadu mali ako dlhý 
chvost. Rozbehnite sa a kľučkujte všet- 
kými smermi, aby ostatní hráči nemoh- 
li stúpiť na koniec chvosta! Ten, ko-  
mu sa to podarí, sa stáva novým  
somárom.  

Leto sa už nezadržateľne blíži a myšlienka na očakávané letné prázdniny vyčarí 
nejednému dieťaťu obrovský úsmev na tvári . Deti sa už pri pomyslení na také „dlhé“ 
prázdniny trasú nedočkavosťou čo asi tento rok zažijú, čo zaujímavé uvidia, kam pôjdu. 
A rodičia?! Tí sa možno tiež trasú, ale skôr starosťami, ako skĺbiť pár dní dovolenky 
s prázdninami svojich detí a pritom zabezpečiť, aby to boli dni naozaj plné zážitkov 
a radosti. 

A možno netreba tak veľa ani kilometrov cestovania ani minutých peňazí. Stačí, ak sa 
na tých pár dní staneme aj my deťmi a vpustíme našu fantáziu do spoločných hier a  
dobrodružných objavovaní kdekoľvek už budeme.  

A tu je zopár nápadov, ako si kreatívne môžete spestriť s vašimi deťmi prázdninový čas, 
podľa toho, koľko vás bude a aké športové či dobrodružné ste typy: 

HORÚCI ZEMIAK 
Pomôcky: lopta; Utvorte veľký kruh.  
V smere hodinových ručičiek si začni-   te v rýchlom tempe hádzať 
loptu. Nechytil si ju? Kľakni si na kolená....   Ďalšia chyba? Sadni si! Pomoc, lopta 
sa ti vyšmykla z rúk! Ďalej hráš s jednou rukou za chrbtom! Ups, znova ti spadla – opúšťaš 
hru! Hra sa končí podľa vašej dohody. Buď vtedy,  keď počet vyradených hráčov prevýši počet 
tých, ktorí zostávajú v hre alebo sa vyraďuje až do posledného hráča. 
 PLÁVAJÚCE VECIČKY 
Pomôcky: toľko plávajúcich predmetov (tenisové loptičky, jablká, plastové hračky) koľko je 
hráčov mínus jeden. Všetci stoja na brehu. Rozhodca hodí do vody predmety. Na jeho signál 
všetci skočia do vody a chytia jeden predmet. Jeden plavec sa ocitne bez predmetu.... a ten 
vypadáva z hry!  Začnite odznova, pričom zakaždým jeden predmet odložte bokom. 
Nakoniec v hre zostáva jediný plavec – víťaz. 

HĽADANIIE POKLADU: 
Nemôže byť nič vzrušujúcejšie pre deti, ako hľadanie pokladu 
podľa správ ukrytých na rôznych miestach a ešte k tomu keď 
správy obsahujú rôzne indície (šifry, hádanky, mapy). Poklad 
môžete zakopať do zeme, alebo ho niekam dobre ukryť. Podľa 
toho koľko máte času, priestoru (dom, záhrada, les) a detí, 
naplánujte si počet etáp. Hľadanie pokladu môžete oživiť nejakým 
príbehom. 

PRINCEZNÁ A DRAK 
Pomôcky: stolička, 5 šatiek na uväznenie princeznej, 1 šatka drakovi na oči. Táto hra 
sa hrá v tme. Princezná, ktorú väzní drak, sedí na stoličke, spútaná piatimi šatkami. 
Drak má zaviazané oči. Rytieri, ktorých sa drak dotkol, vypadávajú z hry. Ak sa drakovi 
podarí dotknúť sa všetkých rytierov skôr, než vyslobodia princeznú, vyhráva! 
 
 

Keď sa spýtame detí: „Čo môžete 
mať na jazýčku?“ Odpovedia: „cukrík, 
čokoládku, zmrzlinu, jahody....“ Je to 
pravda. Lenže okrem jedla a pitia 
máme na jazýčku slová, ktorými sa 
dorozumievame. Väčšinou príjemné, 
ale občas aj tie nevhodné, ktoré môžu 
ublížiť.  

V našej MŠ sme mali v marci na 
jazýčku ešte niečo iné – slová, ktoré 
sa rýmovali – básničky. V každej trie-
de sa deti učili so svojimi pani 
učiteľkami rôzne básničky. Potom 
prišlo triedne kolo súťaže v recitácii 
„Mám básničku na jazýčku“. Učiteľky 
spolu s „triednou porotou“ vybrali 
z každej triedy 3 deti (v predškolskej 
4), ktoré postúpili do celoškolského 
kola. To sa uskutočnilo 26.3.2015 
o 9:30 hod. v triede Motýlikov. Súťa-
žilo sa v troch kategóriách podľa veku 
detí. Na súťaž dohliadala odborná 
porota „dospelácka“ aj detská (6 
predškolákov z triedy mravčekov a 
motýlikov). 

Súťažiaci recitovali do mikrofónu rôzne básne. Po 
recitácii dostali do pripravených misiek body (obaly 
z kinder vajíčok). Body sa zrátali a výhercovia vystúpili 
na stupne víťazov.  
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Deň matiek v MŠ - Myšlienky o materstve, rodičovstve a deťoch 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výtvory a výroky detí rôznych tried a období   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na prechádzke  sme pozorovali stromy, pomenovávali 
sme brezy. Prešli sme kúsok ďalej a Jakubko kričí: 
„Zebry, zebry a tu sú zebry.“ 

 
Deti chodia na prechádzke pekne vo dvojiciach za 
sebou. Aby im to učiteľka uľahčila, motivuje ich: „choďte 
pekne za kamarátovým chrbátikom.“ Sonička na inej 
prechádzke usmerňuje deti: „po chrbte, choďte po 
chrbte.“ 
 
Terezka pri obliekaní v šatni: „aj ja mám kapustu“ 
(kapucňu).  
 

Damiánko na jar na ihrisku po daždi 
(na asfaltovej ploche boli kde-tu 
mláky): „Asi sa topí ihrisko.“ 
 
Jakubko a Terezka pri hre spadli na 
gauči. Terezka komentuje: „To je 
dobré, najprv sme sa prekotili 
a potom zakotili.“ 
 

Jakubko pri hre na ZOO so 
zvieratkami hovorí: „Sem patrí slon, 
sem lev a sem bodkáčik (jaguár).  
 
Nemenované dieťa: Pri téme ľudské 
telo. Učiteľka sa s deťmi rozprávala: 
„Máme hlavu, bruško, ruky, nohy. Čo 
máme na hlave?“ Dieťa: „Vši.“ 

Dominik Ž. na otázku prečo nedoje halušky (boli na 
obed): „už viac nemôžem, vytlačili by mi mozog 
z hlavy“. 
 
Na školskom dvore som sa pýtala Dominika Ž, prečo 
plače. Odpovedal: „Henrietka mi chcela zlomiť krk! 
Chcela mi pomôcť do nebíčka!“ 
 

Benjamín B.: „Môj tatinko mal nočnú. On je 
prezident.“ 
 

Učiteľka zasúva Romankovi tielko do pančušiek, no 
on sa bráni: „Už predtým som si to zapchal.“ 
Vysvetľoval kamarátom: "Taký veľký vták ako 
havran alebo orloj." 
 

Rozhovor detí v šatni: 
„ ...ale veď naša škôlka je cirkevná“ 
„Áno, je to škôlka sv. Vincenta“ 
„hmm, svätého Vincenta, viete, čo 
to znamená?“ 
„nó, že naša škôlka je veriaca...“ 

Pane, ktorý si na nebi, 
zachovaj všetkým deťom mamy. 
Nech ako cesto na chlebík 
im rastú v teple pod rukami. 
Podaruj deťom otecka 
na každý deň, nie iba na včera. 
Bez otecka je ovečka 
zatúlaná a bez pastiera. 
Zachovaj nám ich obidvoch, 
veď dve ruky od Teba máme. 
Dve rúčky deťom stvoril Boh: 
pre ocka jednu, druhú mame. 
(Milan Rúfus: Modlitba za 
rodičov) 

 
Takúto krásnu modlitbu sme si  
od našich detí mohli vypočuť  
v závere besiedky venovanej mamičkám 
v triede Motýlikov. Priznávam, že program, 
ktorý nám deti s pani učiteľkami pripravili, nás 
aj tento rok dojal k slzám. Pokúsila som sa 
preto zamyslieť nad tým, čo vlastne pre mňa 
materstvo znamená. Avšak berúc do úvahy 
skutočnosť, že pocity materstva nie sú 
slovami celkom opísateľné, chcela by som sa 
s vami podeliť aspoň o myšlienky múdrych 
ľudí, ktoré tieto pocity veľmi presne vystihujú: 

 

 

To, že máte deti, z vás neurobí o nič viac 
rodiča, než to, že vlastníte piano, z vás 
neurobí pianistu. (Joseph Campbell) 

Vidíš, vraj, akú radosť má matka, keď sa na 
ňu jej dieťatko prvý raz usmeje, takú istú 
radosť má Boh zakaždým, keď z neba vidí 
hriešnika, ako sa k nemu z celého svojho 
srdca modlí. (Fjodr Michajlovič 
Dostojevskij) 

Šťastná rodina, nie je ničím iným, než 
predčasným nebom. (George Bernard 
Shaw) 

A na záver mi dovoľte, aby som všetkým 
deťom navštevujúcim našu škôlku venovala 
toto požehnanie: 

Pane Ježišu, Ty miluješ naše deti viac 
ako my. Veríme, že čokoľvek sa s nimi 
stane, Ty o tom vieš. Dôverujeme Ti,  
odovzdávame Ti ich, aby si Ty  
mohol konať v ich živote – nie  
podľa našej predstavy, ale podľa  
Tvojej múdrosti a lásky. Amen. 

Katarína Bartal 
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Výroky a výtvory z rôznych tried a rôznych období  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zo života škôlky II.  
 
Vláčikom Prešporáčikom na hrad a výlet k Františkánom 

10. 6. sme sa zúčastnili výletu 
Vláčikom Prešporáčikom. Deti sa 
veľmi tešili. Vozili sa už na 
kadečom, ale jazdu po meste 
takýmto vozidlom zažili prvý raz. 
Prešporáčik nás previezol cez 
Bratislavu až k hradu, kde sme 
mali panoramaticko - 

občerstvujúcu pauzu :-) 
 

Druhý júnový týždeň bol bohatý na výlety. 
Piatok bol v znamení zábavy vďaka bratom 
Františkánom, ktorí pre deti pri príležitosti Dňa 
sv. Antona pripravili pekný program. 
Divadelné predstavenie „O smutnom 
Paľkovi“, ktorý stratil radosť. Sv. Anton - 
patrón stratených vecí - mu pomáhal stratenú 
radosť zo života nájsť. Pri pátraní objavili, že 
Paľko má „zašpinené a zničené“ srdce a preto 
nie je jeho život naplnený. 

Sv. Anton zavolal na pomoc Pána Ježiša a 
Paľko od Neho dostal nové srdce naplnené 
láskou. Aby deti nezabudli, že len so srdcom 
plným lásky má náš život zmysel a radosť, dostali srdcia - papierové medaily. Pri plnení úloh 
potom na srdiečka zbierali pečiatky a úsilie bolo odmenené sladkou odmenou. 

Za túto krásnu akciu bratom Františkánom veľmi pekne ďakujeme. 
Iveta Wildová 

Plavecký výcvik 

Od 19. mája do 11. júna sa niektorí naši 
predškoláci zúčastnili na plaveckom 
výcviku, ktorý  organizoval Ružinovský 
športový klub v plavárni Slovnaft. Cieľom 
výcviku bolo v prvom rade naučiť deti, aby 
sa vo vode cítili príjemne. Podľa stupňa 
pokročilosti boli rozdelené do niekoľkých 
skupín (napr. Rybičky, Kačky, Žraloci, 
Chobotnice), a tak sa z lekcie na lekciu 
učili ponárať, splývať, dýchať do vody, no 
a tí najodvážnejší si mohli postupne 

precvičovať základy troch plaveckých techník (kraul, prsia, znak).  
Na konci kurzu dostali všetci diplom o absolvovaní „škôlky plávania“. Získané plavecké 

zručnosti si naši malí plavci budú môcť vyskúšať už onedlho počas letných prázdnin, na ktoré 
sa už určite veľmi tešia. My sa tešíme samozrejme s nimi a sme veľmi hrdí aj na tých, ktorí 
premohli svoj strach z vody a stali sa z nich odvážne rybičky. 

Katarína Bartal 
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Deti, každý deň vám opakujem dookola stále 
to isté a vy si to neviete zapamätať, vy ma tu 
vlastne vôbec nepotrebujete. 
Biba: ale pani učiteľka, my ťa tu trebujeme :) 
 
Dohovára učiteľka Včielkam: Včielky, ja do 
triedy Motýlikov nechcem ísť s takýmito divými 
včielkami, ale s takými domácimi. 
Lucka sa okamžite prihlásila a povedala: Pani 
učiteľka, ja som domáca. 

Pri obliekaní v šatni: 
Marek: „Dorotka, koľko máš rokov?“ 
D: „O niečo viac, než tvoja mamina.“ 
Marek: „Ale, koľko máš rokov?“ 
D.: „No veď ti vravím, že o niečo viac, ako tvoja 
mamina.“ 
A keď stále dobiedzal, tak Martinko vraví: 
„Čo nevidíš, že je stará babka? Ale má šťastie, že 
jej ešte dobre slúžia nohy a môže chodiť!“ 

 
Martinko: „Pani učiteľka, to srdiečko som urobil 
pre teba za to, že ťa niekedy nepočúvam.“ 
 

Tomáško: „Pani učiteľka a ty 
prečo nechodíš cikať vtedy, keď 
chodia chlapci cikať?“ 
Učiteľka: „A prečo by som mala 
chodiť cikať, keď chodia chlapci?“ 
Tomáš: Nóó, neviem... ale prečo 
nechodíš?“ 
 

Alžbetka: „Túto čiapku mi uštrikovala 
moja svokra.“ 

Laura: Pani učiteľka zapneš mi 
to? 
Učiteľka: Nepočujem. 
Laura: Prosííím 
Učiteľka: Už počujem. 
Laura: A čo si bola hlučná? 
 
Maťko pri hrazde: „Môj tatino 
nedočiahne na takéto cvičovale.“ 

Maťko pozerá na reproduktory pri počítači 
a konštatuje: „My nemáme doma takéto zvuky.“ 
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JAKUBEC Ondrej 

KAĽAVSKÝ Michal 

KESELICOVÁ Tamara 

MÓKUSOVÁ Natália 

POSLUCH Dominik 

SALANIČOVÁ Amália 

SLAŠŤANOVÁ Tereza 

 

 

Rozlúčka s predškolákmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mravčeky: 

BAROK Jaroslav 

BELIŠ Július 

BRUNCLÍKOVÁ Ema 

ČIŽMÁR Tomáš 

DOVIČOVIČ Šimon 

GAJDOŠÍK Andrej  

GALLIK Michal 

Motýliky: 
 

 

 

ARTIM Denis 

BARTAL Natan 

BOBRÍKOVÁ Linda Anna 

BUČKOVÁ  Ema 

ĎUK Peter 

GERBER Juraj 

HODÁLOVÁ Terézia 

JAKUBOVÁ Žofia 

KARPATOVÁ Alžbeta Mária 

KOTMAN  Matúš 

LAZOR Peter Blažej 

MASARYKOVÁ Klára 

MIŠÍKOVÁ Hana 

NEMESSÁNYIOVÁ Terézia NOSKOVIČ Jakub OLEXÍK  Marek  

POTOCKÝ Martin  RAJEC Matej  STOKLAS Tomáš 

ŠTERBÁK Patrik    TEPLANOVÁ Bronislava   

 

  

 

SZÁRAS Simon 

ŠARADÍN Branislav 

ŠARUDI Tamara Claire 

ŠIMA Matúš 

ŠTIPANITZ Sofia 

TURLÍKOVÁ Tamara 

UHLIAR David 

Lúčime sa dnes s tebou... 
(na melódiu študentskej hymny: 
Gaudeamus...) 
 
Lúčime sa dnes s tebou,  
naša škôlka premilá,  
dobre sme sa mávali,  
dobre si nás bavila. 
  
Ref.: Čaká nás už vážna práca  
lúčime sa posledný raz. 
Dobre sa tu mávajte, 
v dobrom nás spomínajte. 
  

Ďakujeme aj vám tiež, 
Milé tety kuchárky. 
Dobre ste nám varili, 
Všetko sme vždy pojedli. 
  
Ďakujeme aj vám, tety, 
Čo nám upratujete. 
Za poriadok vôkol nás, 
Čistý stôl a uterák. 

 

Lúčime sa s vami, hračky, 
aj premilé rozprávky, 
boli ste vždy kamaráti, 
ale už musíme ísť. 
  
Lúčime sa s vami tiež, 
Pani učiteľky, 
Za lásku vám ďakujeme, 
Všetko zlé nám odpusťte. 
  

Milé deti, naši veľkí predškoláci, 

končia sa naše spoločne prežité dni 
v škôlke. Popri hraní ste sa naučili ako 
narábať s pastelkami, ceruzami či 
štetcom. Nazreli sme do sveta prírody, 
matematiky, rozprávok, vesmíru, viete 
ako sa treba starať o vlastné zdravie, 
bezpečnosť a zdravie iných, o prírodu 
okolo nás. Aby sme všetko toto zvládli, na 
našej ceste v škôlke nám bol svetlom 
Ježiš. 

Ježiš, ktorý nás nekonečne miluje. Vaše 
pani učiteľky vám o Ježišovi rozprávali, 
pomáhali vám Ho spoznávať. Teraz, keď 
Ho poznáte, hovorte o Ňom, šírte aj vy 
lásku, robte dobré skutky, ktoré si neskôr 
iní začnú všímať, začnú si všímať váš 
život, ktorý je vďaka Ježišovi krásny 
a začnú po tom tiež túžiť. 

„Žite ako deti svetla!“ EF 5, 8b 

 Po prázdninách vkročíte po prvýkrát do „veľkej“ školy, stanú sa z vás žiaci, ktorí si budú 
musieť plniť svoje školské povinnosti. Naučíte sa čítať, písať, počítať. Rozprávkové knihy, 
ktoré ste doteraz poznali iba z rozprávania a čítania dospelých, vám otvoria svoje skryté 
tajomstvá. Čaká vás nová pani učiteľka, ktorá sa na vás už teraz teší. Čakajú vás noví 
kamaráti, s ktorými v škole prežijete nezabudnuteľné chvíle. 

Dnes sa s vami lúčim, deti, za všetkých, ktorí vás tu mali radi. Bude sa nám za vami 
cnieť, ale veríme, že sa vám bude v škole páčiť, že z vás budú usilovní žiaci, z ktorých 
bude mať radosť nielen pani učiteľka, ale aj rodičia.  

Želám vám, aby vám čarovný úsmev na vašich rozžiarených tváričkách vydržal aj 
v budúcnosti.        Eva Antalíková  

Deti z Motýlikov boli popoludní rozdelené do 
iných tried. Na druhý deň sa ich učiteľka pýta: 
„Ako bolo?“  
Deti: „Dobre“ 
Učiteľka: „A počúvali ste?“  
Deti: „Hmm, áno.“ 
Učiteľka: „Môžem sa spýtať učiteľky?“ 
Deti: „Môžeš, myslím, že sme nenarobili až tak 
veľa zla.“ 
 

5-roč. Natan: „Ale keď bol komunizmus, 
to bolo strašné! Nemohli sme dostať ani 
Lego, museli sme si ho ísť kúpiť do 
Rakúska!“ 
 

 

Tomáško, hneď ako si ľahne na 
postieľku, sa pravidelne každých 5 
minút pýta, kedy budú vstávať. 
Evička mu vždy odpovedá: „Neboj 
sa, ja vám to poviem.“ 
Po niekoľkých mesiacoch 
pravidelného rituálu sa Tomáško 
pýta: „Evička, môžem sa niečo 
opýtať?  Učiteľka očakáva jeho 
typickú otázku a hneď odpovedá: 
„Neboj sa, Tomáško, chvíľu si 
oddýchnete a budete vstávať.“ 
„Ale ja nie to...“ 
„ a čo sa chceš opýtať?“ 

 6 



JAKUBEC Ondrej 

KAĽAVSKÝ Michal 

KESELICOVÁ Tamara 

MÓKUSOVÁ Natália 

POSLUCH Dominik 

SALANIČOVÁ Amália 

SLAŠŤANOVÁ Tereza 

 

 

Rozlúčka s predškolákmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mravčeky: 

BAROK Jaroslav 

BELIŠ Július 

BRUNCLÍKOVÁ Ema 

ČIŽMÁR Tomáš 

DOVIČOVIČ Šimon 

GAJDOŠÍK Andrej  

GALLIK Michal 

Motýliky: 
 

 

 

ARTIM Denis 

BARTAL Natan 

BOBRÍKOVÁ Linda Anna 

BUČKOVÁ  Ema 

ĎUK Peter 

GERBER Juraj 

HODÁLOVÁ Terézia 

JAKUBOVÁ Žofia 

KARPATOVÁ Alžbeta Mária 

KOTMAN  Matúš 

LAZOR Peter Blažej 

MASARYKOVÁ Klára 

MIŠÍKOVÁ Hana 

NEMESSÁNYIOVÁ Terézia NOSKOVIČ Jakub OLEXÍK  Marek  

POTOCKÝ Martin  RAJEC Matej  STOKLAS Tomáš 

ŠTERBÁK Patrik    TEPLANOVÁ Bronislava   

 

  

 

SZÁRAS Simon 

ŠARADÍN Branislav 

ŠARUDI Tamara Claire 

ŠIMA Matúš 

ŠTIPANITZ Sofia 

TURLÍKOVÁ Tamara 

UHLIAR David 

Lúčime sa dnes s tebou... 
(na melódiu študentskej hymny: 
Gaudeamus...) 
 
Lúčime sa dnes s tebou,  
naša škôlka premilá,  
dobre sme sa mávali,  
dobre si nás bavila. 
  
Ref.: Čaká nás už vážna práca  
lúčime sa posledný raz. 
Dobre sa tu mávajte, 
v dobrom nás spomínajte. 
  

Ďakujeme aj vám tiež, 
Milé tety kuchárky. 
Dobre ste nám varili, 
Všetko sme vždy pojedli. 
  
Ďakujeme aj vám, tety, 
Čo nám upratujete. 
Za poriadok vôkol nás, 
Čistý stôl a uterák. 

 

Lúčime sa s vami, hračky, 
aj premilé rozprávky, 
boli ste vždy kamaráti, 
ale už musíme ísť. 
  
Lúčime sa s vami tiež, 
Pani učiteľky, 
Za lásku vám ďakujeme, 
Všetko zlé nám odpusťte. 
  

Milé deti, naši veľkí predškoláci, 

končia sa naše spoločne prežité dni 
v škôlke. Popri hraní ste sa naučili ako 
narábať s pastelkami, ceruzami či 
štetcom. Nazreli sme do sveta prírody, 
matematiky, rozprávok, vesmíru, viete 
ako sa treba starať o vlastné zdravie, 
bezpečnosť a zdravie iných, o prírodu 
okolo nás. Aby sme všetko toto zvládli, na 
našej ceste v škôlke nám bol svetlom 
Ježiš. 

Ježiš, ktorý nás nekonečne miluje. Vaše 
pani učiteľky vám o Ježišovi rozprávali, 
pomáhali vám Ho spoznávať. Teraz, keď 
Ho poznáte, hovorte o Ňom, šírte aj vy 
lásku, robte dobré skutky, ktoré si neskôr 
iní začnú všímať, začnú si všímať váš 
život, ktorý je vďaka Ježišovi krásny 
a začnú po tom tiež túžiť. 

„Žite ako deti svetla!“ EF 5, 8b 

 Po prázdninách vkročíte po prvýkrát do „veľkej“ školy, stanú sa z vás žiaci, ktorí si budú 
musieť plniť svoje školské povinnosti. Naučíte sa čítať, písať, počítať. Rozprávkové knihy, 
ktoré ste doteraz poznali iba z rozprávania a čítania dospelých, vám otvoria svoje skryté 
tajomstvá. Čaká vás nová pani učiteľka, ktorá sa na vás už teraz teší. Čakajú vás noví 
kamaráti, s ktorými v škole prežijete nezabudnuteľné chvíle. 

Dnes sa s vami lúčim, deti, za všetkých, ktorí vás tu mali radi. Bude sa nám za vami 
cnieť, ale veríme, že sa vám bude v škole páčiť, že z vás budú usilovní žiaci, z ktorých 
bude mať radosť nielen pani učiteľka, ale aj rodičia.  

Želám vám, aby vám čarovný úsmev na vašich rozžiarených tváričkách vydržal aj 
v budúcnosti.        Eva Antalíková  

Deti z Motýlikov boli popoludní rozdelené do 
iných tried. Na druhý deň sa ich učiteľka pýta: 
„Ako bolo?“  
Deti: „Dobre“ 
Učiteľka: „A počúvali ste?“  
Deti: „Hmm, áno.“ 
Učiteľka: „Môžem sa spýtať učiteľky?“ 
Deti: „Môžeš, myslím, že sme nenarobili až tak 
veľa zla.“ 
 

5-roč. Natan: „Ale keď bol komunizmus, 
to bolo strašné! Nemohli sme dostať ani 
Lego, museli sme si ho ísť kúpiť do 
Rakúska!“ 
 

 

Tomáško, hneď ako si ľahne na 
postieľku, sa pravidelne každých 5 
minút pýta, kedy budú vstávať. 
Evička mu vždy odpovedá: „Neboj 
sa, ja vám to poviem.“ 
Po niekoľkých mesiacoch 
pravidelného rituálu sa Tomáško 
pýta: „Evička, môžem sa niečo 
opýtať?  Učiteľka očakáva jeho 
typickú otázku a hneď odpovedá: 
„Neboj sa, Tomáško, chvíľu si 
oddýchnete a budete vstávať.“ 
„Ale ja nie to...“ 
„ a čo sa chceš opýtať?“ 
„...že kedy budeme vstávať?“ 6 
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Výroky a výtvory z rôznych tried a rôznych období  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zo života škôlky II.  
 
Vláčikom Prešporáčikom na hrad a výlet k Františkánom 

 
10.6. sme sa zúčastnili výletu Vláčikom 

Prešporáčikom. Deti sa veľmi tešili. Vozili sa už na 
kadečom, ale jazdu po meste takýmto vozidlom zažili 
prvý raz. Prešporáčik nás previezol cez Bratislavu až 
k hradu, kde sme mali panoramaticko - občerstvujúcu 

pauzu :-) 
 
 

Druhý júnový týždeň bol bohatý na výlety. Piatok 
bol v znamení zábavy vďaka bratom Františkánom, 
ktorí pre deti pri príležitosti Dňa sv. Antona pripravili 
pekný program. Divadelné predstavenie „O 
smutnom Paľkovi“, ktorý stratil radosť. Sv. Anton - 
patrón stratených vecí - mu pomáhal stratenú 
radosť zo života nájsť. Pri pátraní objavili, že Paľko 
má „zašpinené a zničené“ srdce a preto nie je jeho 
život naplnený. 

Sv. Anton zavolal na pomoc Pána Ježiša a Paľko 
od Neho dostal nové srdce naplnené láskou. Aby 
deti nezabudli, že len so srdcom plným lásky má 
náš život zmysel a radosť, dostali srdcia - papierové medaily. Pri plnení úloh potom na 
srdiečka zbierali pečiatky a úsilie bolo odmenené sladkou odmenou. 

Za túto krásnu akciu bratom Františkánom veľmi pekne ďakujeme. 
Iveta Wildová 

 
Plavecký výcvik 

Od 19. mája do 11. júna sa niektorí naši 
predškoláci zúčastnili na plaveckom 
výcviku, ktorý  organizoval Ružinovský 
športový klub v plavárni Slovnaft. Cieľom 
výcviku bolo v prvom rade naučiť deti, aby 
sa vo vode cítili príjemne. Podľa stupňa 
pokročilosti boli rozdelené do niekoľkých 
skupín (napr. Rybičky, Kačky, Žraloci, 
Chobotnice), a tak sa z lekcie na lekciu 
učili ponárať, splývať, dýchať do vody, no 
a tí najodvážnejší si mohli postupne 

precvičovať základy troch plaveckých techník (kraul, prsia, znak).  

Na konci kurzu dostali všetci diplom o absolvovaní „škôlky plávania“. Získané plavecké 
zručnosti si naši malí plavci budú môcť vyskúšať už onedlho počas letných prázdnin, na ktoré 
sa už určite veľmi tešia. My sa tešíme samozrejme s nimi a sme veľmi hrdí aj na tých, ktorí 
premohli svoj strach z vody a stali sa z nich odvážne rybičky. 

Katarína Bartal 
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Deti, každý deň vám opakujem dookola stále 
to isté a vy si to neviete zapamätať, vy ma tu 
vlastne vôbec nepotrebujete. 
Biba: ale pani učiteľka, my ťa tu trebujeme :) 
 
Dohovára učiteľka Včielkam: Včielky, ja do 
triedy Motýlikov nechcem ísť s takýmito divými 
včielkami, ale s takými domácimi. 
Lucka sa okamžite prihlásila a povedala: Pani 
učiteľka, ja som domáca. 

Pri obliekaní v šatni: 
Marek: „Dorotka, koľko máš rokov?“ 
D: „O niečo viac, než tvoja mamina.“ 
Marek: „Ale, koľko máš rokov?“ 
D.: „No veď ti vravím, že o niečo viac, ako tvoja 
mamina.“ 
A keď stále dobiedzal, tak Martinko vraví: 
„Čo nevidíš, že je stará babka? Ale má šťastie, že 
jej ešte dobre slúžia nohy a môže chodiť!“ 

 
Martinko: „Pani učiteľka, to srdiečko som urobil 
pre teba za to, že ťa niekedy nepočúvam.“ 
 

Tomáško: „Pani učiteľka a ty 
prečo nechodíš cikať vtedy, keď 
chodia chlapci cikať?“ 
Učiteľka: „A prečo by som mala 
chodiť cikať, keď chodia chlapci?“ 
Tomáš: Nóó, neviem... ale prečo 
nechodíš?“ 
 

Alžbetka: „Túto čiapku mi uštrikovala 
moja svokra.“ 

Laura: Pani učiteľka zapneš mi 
to? 
Učiteľka: Nepočujem. 
Laura: Prosííím 
Učiteľka: Už počujem. 
Laura: A čo si bola hlučná? 
 
Maťko pri hrazde: „Môj tatino 
nedočiahne na takéto cvičovale.“ 

Maťko pozerá na reproduktory pri počítači 
a konštatuje: „My nemáme doma takéto zvuky.“ 
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Deň matiek v MŠ - Myšlienky o materstve, rodičovstve a deťoch 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výtvory a výroky detí rôznych tried a období   
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Na prechádzke  sme pozorovali stromy, pomenovávali 
sme brezy. Prešli sme kúsok ďalej a Jakubko kričí: 
„Zebry, zebry a tu sú zebry.“ 

 
Deti chodia na prechádzke pekne vo dvojiciach za 
sebou. Aby im to učiteľka uľahčila, motivuje ich: „choďte 
pekne za kamarátovým chrbátikom.“ Sonička na inej 
prechádzke usmerňuje deti: „po chrbte, choďte po 
chrbte.“ 
 
Terezka pri obliekaní v šatni: „aj ja mám kapustu“ 
(kapucňu).  
 

Damiánko na jar na ihrisku po daždi 
(na asfaltovej ploche boli kde-tu 
mláky): „Asi sa topí ihrisko.“ 
 
Jakubko a Terezka pri hre spadli na 
gauči. Terezka komentuje: „To je 
dobré, najprv sme sa prekotili 
a potom zakotili.“ 
 

Jakubko pri hre na ZOO so 
zvieratkami hovorí: „Sem patrí slon, 
sem lev a sem bodkáčik (jaguár).  
 
Nemenované dieťa: Pri téme ľudské 
telo. Učiteľka sa s deťmi rozprávala: 
„Máme hlavu, bruško, ruky, nohy. Čo 
máme na hlave?“ Dieťa: „Vši.“ 

Dominik Ž. na otázku prečo nedoje halušky (boli na 
obed): „už viac nemôžem, vytlačili by mi mozog 
z hlavy“. 
 
Na školskom dvore som sa pýtala Dominika Ž, prečo 
plače. Odpovedal: „Henrietka mi chcela zlomiť krk! 
Chcela mi pomôcť do nebíčka!“ 
 

Benjamín B.: „Môj tatinko mal nočnú. On je 
prezident.“ 
 

Učiteľka zasúva Romankovi tielko do pančušiek, no 
on sa bráni: „Už predtým som si to zapchal.“ 
Vysvetľoval kamarátom: "Taký veľký vták ako 
havran alebo orloj." 
 

Rozhovor detí v šatni: 
„ ...ale veď naša škôlka je cirkevná“ 
„Áno, je to škôlka sv. Vincenta“ 
„hmm, svätého Vincenta, viete, čo 
to znamená?“ 
„nó, že naša škôlka je veriaca...“ 

Pane, ktorý si na nebi, 
zachovaj všetkým deťom mamy. 
Nech ako cesto na chlebík 
im rastú v teple pod rukami. 
Podaruj deťom otecka 
na každý deň, nie iba na včera. 
Bez otecka je ovečka 
zatúlaná a bez pastiera. 
Zachovaj nám ich obidvoch, 
veď dve ruky od Teba máme. 
Dve rúčky deťom stvoril Boh: 
pre ocka jednu, druhú mame. 
(Milan Rúfus: Modlitba za 
rodičov) 

 
Takúto krásnu modlitbu sme si  
od našich detí mohli vypočuť  
v závere besiedky venovanej mamičkám 
v triede Motýlikov. Priznávam, že program, 
ktorý nám deti s pani učiteľkami pripravili, nás 
aj tento rok dojal k slzám. Pokúsila som sa 
preto zamyslieť nad tým, čo vlastne pre mňa 
materstvo znamená. Avšak berúc do úvahy 
skutočnosť, že pocity materstva nie sú 
slovami celkom opísateľné, chcela by som sa 
s vami podeliť aspoň o myšlienky múdrych 
ľudí, ktoré tieto pocity veľmi presne vystihujú: 

 

 

To, že máte deti, z vás neurobí o nič viac 
rodiča, než to, že vlastníte piano, z vás 
neurobí pianistu. (Joseph Campbell) 

Vidíš, vraj, akú radosť má matka, keď sa na 
ňu jej dieťatko prvý raz usmeje, takú istú 
radosť má Boh zakaždým, keď z neba vidí 
hriešnika, ako sa k nemu z celého svojho 
srdca modlí. (Fjodr Michajlovič 
Dostojevskij) 

Šťastná rodina, nie je ničím iným, než 
predčasným nebom. (George Bernard 
Shaw) 

A na záver mi dovoľte, aby som všetkým 
deťom navštevujúcim našu škôlku venovala 
toto požehnanie: 

Pane Ježišu, Ty miluješ naše deti viac 
ako my. Veríme, že čokoľvek sa s nimi 
stane, Ty o tom vieš. Dôverujeme Ti,  
odovzdávame Ti ich, aby si Ty  
mohol konať v ich živote – nie  
podľa našej predstavy, ale podľa  
Tvojej múdrosti a lásky. Amen. 

Katarína Bartal 
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Hry na letné prázdniny a výlety v prírode 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Zo života škôlky 

Karneval  

Je jeden deň v našom škôlkarskom roku, kedy sa 
škôlka plná detí premení na rozprávkový svet. Tak to 
bolo aj tohto roku. Deň karnevalu bol dňom, keď sme 
prechádzali z rozprávky do rozprávky. Všetky deti 
v tých najneobyčajnejších maskách privítala pôvabná 
a očarujúca víla Amálka (uč. Andrejka Hercegová), 
ktorá prekvapená takým neobyčajným zastúpením 
masiek, pozvala postupne do tanca všetkých princov 
a princezné, zvieratká, kovbojov, bojovníkov, víly a 
novodobých hrdinov. Žabka (uč. Anna Kopťárová), 
ktorá pozorovala celé veľkolepé vystúpenie masiek, 
na rozdiel od ostatných zabávajúcich sa detí, hlasno 
zaplakala. V celej škôlke boli totiž ukryté rozprávky, 
ktoré má ona tak rada a nik z detí ich nehľadal. A tak 
poprosila deti, aby išli tieto rozprávky s odvahou 
hľadať a niečo z nich jej priniesť. V každej triede čakala 
na deti jedna rozprávka, v ktorej bolo potrebné 

zvládnuť jednoduchú rozprávkovú úlohu podľa danej indície.  
Deti prechádzali hravo a úspešne každou rozprávkou a tak sa im podarilo rozveseliť žabku, 

ktorej priniesli z rozprávok žetóny. Žabka im na výmenu odovzdala odmeny a celý rozprávkovo 
– karnevalový príbeh došiel do šťastného konca. 

Anna Kopťárová 

Básnička na jazýčku 

Kategória 3-4 r. detí (Vážky, Včielky) :  
1. Sonička Rožňaiová, 2. Lukáško Maas, 3. Veronika 
Mišíková; 
Kategória 4-5 r. detí (Lienky, Svetlušky):  

1. Alžbetka Jediná, 2. Damiánko Pitoňák, 3. Tímejka 
Cseryová; 
Kategória 5-6 r. detí (Mravčekovia a Motýliky):  
1. Marek Olexík, 2. Miško Kaľavský, Ažbetka 
Karpatová, 3. Tomáško Čižmár 
 

Víťazi dostali zaslúžené odmeny a diplomy. Tí, ktorí 
sa zúčastnili, ale nevyhrali, dostali cenu útechy 
a čestné uznanie. Ktovie, možno budú mať šťastie aj 
o rok. Pekných básničiek je v knihách veľa. Môžete 
začať spolu s rodičmi hľadať už teraz. V marci potom 
stačí pridať trochu odvahy a pekne otvárať ústa.  

 
Iveta Pallesichová 
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SOMÁRSKY CHVOST 
Pomôcky: špagát dlhý 2 metre; Priviažte si okolo pásu 
špagát tak, aby ste ho zozadu mali ako dlhý 
chvost. Rozbehnite sa a kľučkujte všet- 
kými smermi, aby ostatní hráči nemoh- 
li stúpiť na koniec chvosta! Ten, ko-  
mu sa to podarí, sa stáva novým  
somárom.  

Leto sa už nezadržateľne blíži a myšlienka na očakávané letné prázdniny vyčarí 
nejednému dieťaťu obrovský úsmev na tvári . Deti sa už pri pomyslení na také „dlhé“ 
prázdniny trasú nedočkavosťou čo asi tento rok zažijú, čo zaujímavé uvidia, kam pôjdu. 
A rodičia?! Tí sa možno tiež trasú, ale skôr starosťami, ako skĺbiť pár dní dovolenky 
s prázdninami svojich detí a pritom zabezpečiť, aby to boli dni naozaj plné zážitkov 
a radosti. 

A možno netreba tak veľa ani kilometrov cestovania ani minutých peňazí. Stačí, ak sa 
na tých pár dní staneme aj my deťmi a vpustíme našu fantáziu do spoločných hier a  
dobrodružných objavovaní kdekoľvek už budeme.  

A tu je zopár nápadov, ako si kreatívne môžete spestriť s vašimi deťmi prázdninový čas, 
podľa toho, koľko vás bude a aké športové či dobrodružné ste typy: 

HORÚCI ZEMIAK 
Pomôcky: lopta; Utvorte veľký kruh.  
V smere hodinových ručičiek si začni-   te v rýchlom tempe hádzať 
loptu. Nechytil si ju? Kľakni si na kolená....   Ďalšia chyba? Sadni si! Pomoc, lopta 
sa ti vyšmykla z rúk! Ďalej hráš s jednou rukou za chrbtom! Ups, znova ti spadla – opúšťaš 
hru! Hra sa končí podľa vašej dohody. Buď vtedy,  keď počet vyradených hráčov prevýši počet 
tých, ktorí zostávajú v hre alebo sa vyraďuje až do posledného hráča. 
 PLÁVAJÚCE VECIČKY 
Pomôcky: toľko plávajúcich predmetov (tenisové loptičky, jablká, plastové hračky) koľko je 
hráčov mínus jeden. Všetci stoja na brehu. Rozhodca hodí do vody predmety. Na jeho signál 
všetci skočia do vody a chytia jeden predmet. Jeden plavec sa ocitne bez predmetu.... a ten 
vypadáva z hry!  Začnite odznova, pričom zakaždým jeden predmet odložte bokom. 
Nakoniec v hre zostáva jediný plavec – víťaz. 

HĽADANIIE POKLADU: 
Nemôže byť nič vzrušujúcejšie pre deti, ako hľadanie pokladu 
podľa správ ukrytých na rôznych miestach a ešte k tomu keď 
správy obsahujú rôzne indície (šifry, hádanky, mapy). Poklad 
môžete zakopať do zeme, alebo ho niekam dobre ukryť. Podľa 
toho koľko máte času, priestoru (dom, záhrada, les) a detí, 
naplánujte si počet etáp. Hľadanie pokladu môžete oživiť nejakým 
príbehom. 

PRINCEZNÁ A DRAK 
Pomôcky: stolička, 5 šatiek na uväznenie princeznej, 1 šatka drakovi na oči. Táto hra 
sa hrá v tme. Princezná, ktorú väzní drak, sedí na stoličke, spútaná piatimi šatkami. 
Drak má zaviazané oči. Rytieri, ktorých sa drak dotkol, vypadávajú z hry. Ak sa drakovi 
podarí dotknúť sa všetkých rytierov skôr, než vyslobodia princeznú, vyhráva! 
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Keď sa spýtame detí: „Čo môžete 
mať na jazýčku?“ Odpovedia: „cukrík, 
čokoládku, zmrzlinu, jahody....“ Je to 
pravda. Lenže okrem jedla a pitia 
máme na jazýčku slová, ktorými sa 
dorozumievame. Väčšinou príjemné, 
ale občas aj tie nevhodné, ktoré môžu 
ublížiť.  

V našej MŠ sme mali v marci na 
jazýčku ešte niečo iné – slová, ktoré 
sa rýmovali – básničky. V každej trie-
de sa deti učili so svojimi pani 
učiteľkami rôzne básničky. Potom 
prišlo triedne kolo súťaže v recitácii 
„Mám básničku na jazýčku“. Učiteľky 
spolu s „triednou porotou“ vybrali 
z každej triedy 3 deti (v predškolskej 
4), ktoré postúpili do celoškolského 
kola. To sa uskutočnilo 26.3.2015 
o 9:30 hod. v triede Motýlikov. Súťa-
žilo sa v troch kategóriách podľa veku 
detí. Na súťaž dohliadala odborná 
porota „dospelácka“ aj detská (6 
predškolákov z triedy mravčekov a 
motýlikov). 

Súťažiaci recitovali do mikrofónu rôzne básne. Po 
recitácii dostali do pripravených misiek body (obaly 
z kinder vajíčok). Body sa zrátali a výhercovia vystúpili 
na stupne víťazov.  



Oznamy o grantoch 
 
Projekty, granty a dary, ktoré sa nám podarilo získať: 
- jedálenské dvere – sponzorský dar od priaznivca MŠ; 
- dary rodičov v hodnote 916 eur vyzbierané prostredníctvom grantovej výzvy Obnov si 

jedáleň a kuchyňu z dielne Nadácie Renaty Zmajkovičovej budú použité pri rekonštrukcii 
kuchyne, ktorá sa už pripravuje; 

- žehliaci mangel - sponzorský dar od babičky našich detí; 
- z Nadačného fondu Slovak Telekom pri Nadácii Pontis bola vyčlenená podpora pre 

projekt na výmenu okien v niektorých triedach vo výške 2 500 €. Zvyšok hradíme zo 
svojich prostriedkov. 

- grant vo výške 1 000 USD na výmenu piesku, výsadbu ovocných kríkov, okrasných 
drevín a kvetov. Grant je zamestnanecký, t.j. výmenu piesku a ostatné práce spojené 
s grantom vykonajú zamestnanci firmy Johnson Controls; 

- grant z MČ Ružinov: 4 180 € na nový záhradný domček na hračky;  
- Naše mesto: 200 € na materiál + dobrovoľníci z firiem, – natieranie preliezačiek a hracích 

prvkov v školskej záhrade. Veľmi pekne ďakujeme všetkým mamičkám, ktoré 
pripravili občerstvenie pre dobrovoľníkov. 

 

Jarné brigády a prístrešok pre bicykle 

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa zúčastnili jarných brigád. Väčšina z nich bola 
venovaná prístrešku pre bicykle, na ktorý sme získali grant z Nadácie Pontis 
prostredníctvom spoločnosti Slovak Telekom. Celkové výdavky na prístrešok boli 
v hodnote 1 532,52 eur. Tieto výdavky boli použité hlavne na obstaranie plechovej 
konštrukcie (1 053 eur). Ostatné výdavky 
boli použité na nákup dlažby, kameniva 
a obrubníkov. Veľká vďaka patrí všetkým 
nadšeným cyklistom, ktorí sa nebáli 
ťažkej práce, iniciovali tento projekt, 
hlasovali zaň a nakoniec aj zrealizovali. 
V prípade záujmu o používanie 
prístrešku si prosím pozrite 
www.irr.vdp.sk, kde je uverejnený 
prevádzkový poriadok aj kontaktná 
osoba, ktorá vám poskytne kľúč za 3 
eurá a kauciu 10 eur.  

Súčasne sa s pomocou mamičiek vyčistil dvor 
materskej školy od konárov, listov a rôznych 
nečistôt po zime.  

Vrásky na čele nám spôsobila aj pokazená 
kosačka Spojenej školy sv. VdP. Ďakujeme 
rodičom za kosenie trávy na dvore MŠ vlastnými aj 
požičanými kosačkami. V lete budeme riešiť 

kosenie trávy dodávateľsky platenou službou.   

Okienko pre rodičov o rodičovstve  
 

 

 

 

Nedávno sa mi dostal do rúk 
inšpiratívny rozhovor s detským 
psychiatrom Michaelom Winterhoffom. 
Ponúkam vám z neho pár myšlienok a 
na záver aj vlastnú úvahu.  

Michael Winterhoff má vlastnú prax v 
Bonne, publikoval viacero kníh a 
množstvo článkov. Vo svojej praxi 
registruje stále väčší počet detí a 
mladistvých, ktorí sa nedokážu sústrediť, 
obetovať, zaradiť do väčšieho celku 
alebo sa vnímajú ako obeť. Hlavne je 
čoraz častejším javom, že deti 
očakávajú, že svet sa bude stále točiť len 
okolo nich a okolo uspokojovania ich 
potrieb. Podľa Winterhoffa je zdrojom 
týchto zmien takzvaný symbiotický vzťah 
rodič-dieťa. Rodič vníma dieťa ako svoju 
súčasť a svoje nenaplnené túžby 
realizuje uspokojovaním túžob dieťaťa. 
Rodičia v symbióze nedokážu jedno-
ducho zniesť napätie a preto čítajú 
svojim deťom z očí každé prianie. Naša 
spoločnosť nám neponúka jasné istoty a 
oporu. Len máloktorý dospelý dokáže 
dnes zotrvať sám so sebou, bez zábavy 
a rozptýlení. Dospelí majú potrebu po 
uznaní a istote a keďže zvonka ju 
nevedia načerpať, potrebujú dieťa, aby 
ich uistilo, že sú dobrí, milovaní. Obracia 
sa tak moc - dieťa je preťažené a rodič 
slabý.   

Toľko k článku. Aj ja sa často cítim v 
tlaku a ťahu vlastnými deťmi. Je nes-
mierne náročné určiť si hranice láskavej 
a milujúcej starostlivosti a zároveň 
prísnejších nárokov, kedy chcem 

deti učiť obetavosti, láskavosti voči 
druhým, trpezlivosti, ale aj vynaliezavosti v 
hre a neskôr i v živote. 

Z článku ma zaujal fakt, že sa tu 
otvorene konštatuje, že naša spoločnosť 
stratila jasnosť cieľov a hodnôt. A nech to 
beriem z akejkoľvek strany, vychádza mi z 
toho len jedno - bez Boha a spočinutí v 
ňom sa ako človek-rodič strácam.  

A tak dnes večer spočiniem. Skúsim deti 
uložiť, zavrieť za nimi dvere, nezapnúť 
televízor, ani si nečítať knihu. Nebudem 
ani upratovať, ani žehliť, ani chystať veci 
na druhý deň. Aj manžela nachvíľočku 
odsuniem nabok. A sadnem si pod ikonu 
Ježiša a spočiniem. Snáď sa mi to aspoň 
z času na čas podarí.  

Priatelia, láske, deťom, rodičovstvu a 
Bohu zdar!  

Ladislava Harvaníková 

 

V rodine viac než kdekoľvek inde zakúšame pri prežívaní každodennosti limity, 

vlastné i tých druhých, problémy spolužitia. Neexistuje DOKONALÁ rodina, ale 

nebojme sa nedokonalosti, krehkosti ani konfliktov. Rodina, v ktorej sa aj popri 

vlastných obmedzeniach a hriechoch ľudia majú RADI, sa stáva školou 

ODPUSTENIA.      (Svätý Otec František) 

Čo sa deťom 

najviac ráta?  

Mať tata ako 

kamaráta. 

Maminu dlaň 

a popri tom mať 

vždycky LÁSKY 

PLNÝ DOM. 
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Čo sme prežili  

Január: 

20.1. Návšteva predškolákov v ZŠ 
22.1. Poníky 
27.1. Hudobný koncert 

Marec: 

19.3. Poníky 
26.3. Mám básničku... školské kolo 
31.3. Opice z našej knižnice 2 - Medovníkový domček – bábkové divadlo 
Apríl: 

16.4.  Poníky 
22.4.  O lenivom lišiakovi - bábkové divadlo 
Máj:  
5.5.   Melódia nad zlato - hudobný koncert 
12.5. Besiedka ku dňu matiek: Motýliky, Lienky 
13.5. Besiedka ku dňu matiek: Vážky, Svetlušky 
15.5. Besiedka ku dňu matiek: Mravčeky 
21.5. Poníky 
27.5. O pyšnej margarétke – bábkové divadlo 
Jún:  
3.6.   Bartok a drevený princ – muzikál 
10.6. Vláčik prešporáčik - jazda od MŠ na Bratislavský hrad 
12.6. Naskoč na našu vlnu - Naše mesto - ošetrenie preliezok, úprava šk. dvora,  
         dopoludnie na Dni sv. Antona u bratov Františkánov 
 

Čo nás čaká  
Jún:  
20.6. Rozlúčka s predškolákmi 
26.6. Deň otcov 
 

Redakčná rada Vincentínka 

Eva Antalíková, zástupkyňa riaditeľky SŠ pre MŠ, Bronislava Caránková, Juraj Caránek, 
Katarína Goliašová, Ingrid Pitoňáková, Katarína Bartal, Ladislava Harvaníková 

 
                                                                Vincentínko 02, školský rok 2014/2015  

Letný spánok  

Keď škôlka cez prázdniny 
utíchne, je v tom kúsok 
nostalgie. Iste, mnohí sa 
právom tešia, že bežných 
povinností ubudlo, ale aj tak sú 
tiché, poloprázdne triedy, 
chodby a preliezky smutno-
zvláštne. Je to ako keď sa 
medveď uberie na zimný 
spánok.  

Na rozdiel od chlpatého 
spáča nás však počas týždňov 
letného odpočinku nehrejú 
tukové zásoby, ale spomienky 
na uplynulý školský rok – 
pesničky, vedomosti, priateľ-
stvá a huncútstva, ktoré naše 
deti počas desiatich mesiacov 
získavali a zažívali.  

Pri čítaní nového 
Vincentínka, ktorý prináša 
pohľad na uplynulý polrok 
práce v škôlke, je jasné, že 
tých zážitkov musia mať deti 
riadnu fúru.  

K aktivitám za jednotlivé 
triedy pridávame aj 
inšpiratívne čítanie na leto. 
Veríme, že Vás oslovia. A tiež 
vám prajeme, aby sa vám toto 
leto podarilo s deťmi a vašimi 
najbližšími prežiť čo najviac 
pekných chvíľ.    

manželia Caránkovci    

 

 

 

Milí rodičia, deti a personál materskej školy, 

máme za sebou ďalší úspešný školský rok. 
Môžeme o ňom naozaj hovoriť ako o úspešnom! 
Kapacita materskej školy sa rozrástla z pôvodných 
40 (v januári 2011) na 136 miest. V prvom rade 
ďakujme Božej milosti, že sme boli schopní vyvinúť 
úsilie na budovanie nášho spoločného diela.  

Všetkým aktívnym rodičom vyslovujem úprimné: 
Pán Boh zaplať! Ďakujeme Vám! 

Ďakujem aj našim deťom za ich rozdávanie 
radosti, kamarátstvo, že sa snažili pomáhať slabším 
deťom a pani učiteľkám, neubližovali si.  

Ďakujem všetkým pani učiteľkám za láskavosť, 
kreativitu, obetavosť, kresťanský vzor, približovanie 
cesty detí k Ježišovi a vytváranie dobrej pohody. 

Ďakujem tetám upratovačkám za poriadok okolo 
nás, milé slovo a dobrú náladu. 

Všetkým vám prajem krásne leto, plné zážitkov 
a oddychu, všade okolo seba dobrých ľudí 
a prítomnosť Božích milostí. Rozdávajme aj my 
lásku a v septembri nech sa znova stretneme zdraví 
a plní entuziazmu.    

 Eva Antalíková 

E
v
a 
A

Február:  

2.2.    Polročné prázdniny 
4.2.    Fidlikanti 
11.2.  Dúhový autobus - bábkové divadlo 
12.2.  Karneval 
19.2.  Poníky 
24.2.  Vystúpenie detí zo ZUŠ sv. Cecílie 
25.2.  Snehuliačky Mily a Lily -bábkové divadlo 
26.2.  Olympiáda - predškoláci 
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RODINNÝ ZÁŽITKOVÝ 

TÁBOR 

Kde?  penzión Univerzitka, Modra-Piesok 

Kedy?  9.-15.augusta 2015 

Pre koho? rodinky s malými i veľkými detičkami 

Veď predsa    

............ veľkí a malí majú radi 

táboraky   

............ deti i dospelí milujú zážitky z 

prírody  

     tak neváhajte prihlásiť sa!    

Prihlášky nájdete a viacej informácií získate u  

Ingrid Pitoňákovej: pitonak.ingrid@gmail.com, 0908 444 525    
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