
ČO SME PREŽILI 

Február
2. Návšteva predškolákov v Spojenej škole sv. V

2. Poníky 
2. ‒ 23. 3. Korčuľovanie 

Krížová cesta v MŠ
3. Ekovýcho Šmudlom
3. Poníky

Apríl
Eko výchova s Dafne: triedenie batérií ( čielky, Vážky)

4. Bábkové divadlo – veľkonočné vajíčko
. Prijímanie žiadostí do MŠ 

4. Poníky 
Kúzelník Ivo – predstavenie v rámci projektu Zber batérií

Máj
5. Ticho, ktoré počuť – návšteva SNG (predškoláci)

Poníky
ňu matiek Včielky
ňu matiek Svetlušky
ňu matiek Vážky
ňu matiek Motýliky

5. Ukážka policajného výcviku psov (predškoláci)
5. Bábkové divadlo – Príbeh o malom srdiečku

ňu matiek Mravčeky
5. Bábkové divadlo – Perníková chalúpka

Jún
6. Športový deň detí v MŠ 
6. Tma, pre ktorú vidieť zázraky – návšteva SNG 

(predškoláci)
Vychytaný svet – návšteva SNG (predškoláci)

15. 6. Poníky
6. Deň otcov
6. Rozlúčka s predškolákmi

REDAKČNÁ RADA VINCENTÍNKA
Eva Antalíková, riaditeľk MŠ, Bronislava Caránková, Juraj Caránek,
Katarína Goliašová, Iveta Wildová, Iveta Pallesichová, Tinka Karácsonyiová, 
Kopťárová, Anna Jarásová

 
       Vincentínko 2, školský rok 2016/2017  

 

 
Končí sa školský rok a blížia sa prázdniny. 
Zrejme všetci plánujú kam a kedy pôjdu na 
dovolenku, na prázdniny. My ideme na leto k 
babke. Spýtal som sa mamy: „Mami, myslíš si, 
že aj Pán Boh bude mať dovolenku?“ Mama sa 
zamyslela a povedala: „Samozrejme, že pôjde 
a bude mať dovolenku, len ho sebou musíme 
vziať!“ 
Hm, Boh je veľký. Musím vymyslieť, ako ho 
zmestiť na zadné sedadlo medzi mňa a môjho 
brata Miška v autosedačke... 

Matúš z Vážok 

 

 

 

 

Škôlkomer 
 

V našom okolí sa rozmohli krokomery. Nenápadné náramky na ruku, ktoré zaznamenajú 
každý váš krok. Šikovná pomôcka ako sledovať, koľko toho cez deň prekráčate. Či viac 
presedíte, alebo sa vám darí aspoň niečo spraviť pre svoje zdravie.  
 

Koncom júna, keď sa naša škôlka ukladá na „letný spánok“, by nás však oveľa viac zaujímal 
taký „škôlkomer“. Viete si predstaviť ten výpočet: počet slov pani učiteľky, výkrikov detí, 
preplakaných dní, odretých kolien, pokreslených papierov, zapletených vrkočov, stratených 
ponožiek... Boli by to asi kuriózne čísla, na pozadí ktorých sú bežné a pritom zázračné dni 
škôlkara a škôlkarky. Za nimi stojí trpezlivá práca a múdre vedenie každej triedy a veľká 
snaha všetkých, ktorí vytvárame toto spoločenstvo.  
 

Nasledujúce strany sú len čriepkami toho, čo sa udialo za posledný polrok. Spoločne sme 
zažili naozaj veľký a významný školský rok. Nielen panie učiteľky a deti. My všetci. Príjemné 
čítanie a veľa letného oddychu.   
 

Manželia Caránkovci  
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Oznamy  
 
Prevádzka MŠ v školskom roku 2016/2017 sa končí 30. 6. 2017 
a plynule prechádza do prázdninového režimu pre prihlásené 
deti do 28. 7. 2017. 
 

Začiatok nového školského roka bude 4. 9. 2017.  
 

Počas letných prázdnin budeme na budove MŠ vymieňať okná na chodbách, v triedach 
Vážok a Mravčekov (do átria), v spálni Motýlikov a vchodové dvere do kuchyne a dielne.  
 

Grantová výzva Tesco  
 
V apríli sme mali možnosť hlasovať za projekt „Bezpečná dopravná výchova“ vo 
vybraných Tesco predajniach v Bratislave. akujeme za vašu podporu. S vašou 
pomocou sa nám podarilo stať absolútnym víťazom hlasovania nielen v danej oblasti, 

ale aj v rámci celého Slovenska s počtom hlasov vyše 80-tisíc. Z týchto peňazí (1 300 

eur) plánujeme júni a júli nakúpiť pre potreby materskej 
školy nové prilby, odrážadlá, kolobežky a bicykle. Súčasné 
dopravné prostriedky sa veľmi často kazia a niektoré sú už 
aj nepoužiteľné. Za tento grant akujeme najmä 

spoločnosti Tesco.  
 

Jarné brigády 
 

Tak ako každý rok sme sa rodičia detí 
navštevujúcich materskú školu zaktivizovali 
a v dve jarné soboty sme sa rozhodli spojiť 
sily a spraviť niečo pre dvor našej škôlky. 

Počasie nám prialo a zišli sme sa v krásnom 
počte. Stihli sme pomocou zručných oteckov 
vybetónovať vstup do altánku a tak zvýšiť 
bezpečnosť pohybu našich detí na dvore, 
vyčistili sme ríny a záhradu od nečistôt po 
zime, zasiali sme trávu, obnovili maľovku na 
altánku a zadnom bazéniku a mnoho iného. 

akujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili týchto 
brigád, akujeme pani riaditeľke Antalíkovej 
a jej pomocníkom za výborný guláš, ktorý sa 
zakaždým zjedol do poslednej lyžice. 

akujeme za dobrú vôľu všetkých 
zúčastnených a príjemne strávený čas.  

 

Náš premieňam na umenie, tancujem, kreslím
deťmi ma baví, lebo sa profes

milujem patriť do ich sveta fantázie.

Nie každý deň sa dá naplánovať
život je zmena a dospelí musíme zvládnuť rôzne 
úlohy a ituácie, udržať si správne hodnoty v živote. Hoci 
som nadšenec Montessori a využívam ju v živote, nikdy 
by sme nemali zabúdať, že pravidlá života nám určil náš 
milovaný všemohúci . On najlepšie vie, čo je 
pre nás najvhodnejšie už v nasledujúcej se
mu v ačná za všetko, čo mám a čo ma postretlo.

33: Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a 
jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.

Anna Jarásová

Výroky a výtvory

„
nespávam nikdy. Ale 

noci občas zaspím.“

Kristínka jazdí na odrážadle 
a hrá sa s ostatnými deťmi 

„Zastavte, musím sa ísť 
nabenzínovať.“

Kristínka z

učiteľke Lucke „
je tak. Ty nevieš, o čom 

život!“

„Julka, špe
kačky sú už hotové.“

„ akujem, ale už 
som si dala mexické 

Špekačky si dám, až 
ke  dojem mexické.“

Mravčekov
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domác m prostredí
súčasnosti je ontessori veľmi moderný spôsob výchovy 
vzdelávania detí. Aj mňa osobne to veľmi zaujalo a preto 

rozhodla venovať hlbšie. 

Deti majú v sebe prirodzenú túžbu po prostredí, ktoré na 
vyzerá, na druhej strane obsahuje 

podnety a pomôcky, z ktorých každé má svoje vopred určené 
miesto. Túžia sa venovať takým aktivitám, ktoré ich môžu 
rozvíjať a posúvať ďalej ako osobnosti. Cieľom je deti rozvíjať, 
prehlbovať ich sebadôveru, samostatnosť, sústredenosť 

vytrvalosť, pestovať zmysel pre systém, detail, krásu, pokoj, 
aktivitu, poriadok, správne hodnoty, slušné správanie, úctu.

Montessori vzdelanie mi pomohlo deti viac chápať, som 
citlivejšia k ich rozhodnutiam, viem čo vnútorne prežívajú, potrebujú a snažím sa ich 
konkrétne potreby naplniť. Určite poznáte situácie, keď dieťa zastaví a obdivuje hračku

už kamsi ponáhľame, keď otiera končeky prstov o špinavý plot 
nabažiť dotyku, keď búcha doma či vonku po okolitých predmetoch a učí sa 

pozorovať rôzne zvuky, ktoré rôzne materiály vydávajú. 

Moja osobná skúsenosť s najmladším synom nasledovná  

obdobie, keď vodu na dlážku – pohára, zvyšok 
vylial, naberačkou naberal polievku na stoličku, sprchu púšťal 
mimo vane, aj malá potreba bola zaujímavá práve mimo záchoda 
na dlážku. Skúsila som hry s hlavne umývanie 

klasickým spôsobom vo veľkých miskách,
príležitostí na manipuláciu s vodou (príp. penou) konštruktívnym 
spôsobom. Zabralo to takmer okamžite
vody je už za nami

omácnosť som prispôsobila deťom  

odložiť topánky, zavesiť bundu, vziať čiapku, nachystať oblečenie 

ďalší deň alebo pyžamo do škôlky, vybrať pohár, rozložiť  

stôl tanieriky príbor, nabrať polievku. Aj dievčatá sa môžu  

učiť píliť polystyrén, zaskrutkovať napr. ťažidlo  

, pribíjať nce. Cítia sa lepšie, keď si odmalička vedia 
obliecť bundu, zaviazať šnúrky, zapnúť zips. Na všetko menované 

sú hravé cvičenia a aktivity. Momentálne sa hráme s – cestovinami, ktoré 
majú/nemajú s kým tancovať (cvičenie na párne, nepárne čísla). Počas krížovej cesty som im 
ukázala rímske číslice. Môj najmladší syn málo rozpráva. Veľa sa učil práve pozorovaním a 
kopírovaním prezentovanej aktivity. Farby sa učíme napr. pripínaním farebných štipčekov 

prostredníctvom iných priraďovaní. Veľa sa učím aj ja naučila 
som sa ticho prísť k až potom s osobou hovoriť.

Karneval v našej škôlke 

Je jeden deň v našom škôlkarskom roku, 
keď 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 privítal šašo Jašo (p. uč. Andrejka 
Hercegová), ktorý, prekvapený takým 
neobyčajným zastúpením masiek, pozval 
postupne do tanca všetkých princov a 
princezné, zvieratká, kovbojov, bojovníkov, 
víly a novodobých hrdinov. Žabka (p. uč. 
Anna Kopťárová), ktorá pozorovala celé 
veľkolepé vystúpenie masiek, na rozdiel od 
ostatných zabávajúcich sa detí, hlasno 
zaplakala. Hoci sa zdalo, že je žabkou, ona 
bola presvedčená, že je princezná, čo sa 
však šašovi Jašovi len ťažko verilo. Aby sa 
mohla znova stať princeznou, potrebovala 
získať veľa hrdinských skutkov. Deti 
neváhali a spolu so šašom Jašom pomohli 
rozladenej žabke získať medaily. 
V jednotlivých triedach boli totiž ukryté 
rozprávkové hrdinské úlohy. 

V každej triede čakala na deti jedna rozprávka, ktorá vo svojej indícii ukrývala úlohu pre 
odvážne deti. Deti hravo a úspešne prechádzali každou rozprávkou a tak sa im podarilo 
rozveseliť žabku, ktorej priniesli z rozprávok medaily. Z nich vytvorili na krku žabky čarokrásny 
náhrdelník. Žabka sa konečne mohla za paravánom premeniť opäť na krásnu princeznú a 
všetkých prekvapených pozorovateľov vyzvať do spoločného tanca, v ktorom celý 
rozprávkovo-karnevalový príbeh došiel do šťastného konca.                          Anna Kopťárová 

 

Spolupráca so Základnou umeleckou školou sv. Cecílie 

Stalo sa už milou tradíciou, že k nám do škôlky 
prídu deti so ZUŠ-ky a predvedú nám, čo dokážu. 
Mnohé deti sú naši bývalí škôlkari. 
Je to pre nás sviatok i udalosť, lebo sa chvíľu 
cítime ako na koncerte alebo v divadle. Naši veľkí 
kamaráti zasa získavajú prezentačné a 
prednesové skúsenosti. Aj tento školský rok sme 
sa tešili z vystúpenia hudobníkov – huslistiek a 
tanečníkov. 
Pre našich škôlkarov sú naši šikovní veľkáči 
vzorom a inšpiráciou, čomu sa venovať, pre aký krúžok sa rozhodnúť. A my učiteľky sme hrdé 
na našich bývalých šikovných škôlkarov a podporujeme tých súčasných :-) 

Iveta Wildová 
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Kúzelník vytvára z balónov zvieratká. Deti híkajú a hádajú o aké zvieratko ide:
„Jééééj, psík abuť!“ Ďalšie im akosi nejde identifikovať. Zrazu výkrik 
zadných radov „ “ (trieda Motýlikov)

Mám básničku na jazýčku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocenenie mohlo získať iba 9 detí. Určite ste zvedaví na výsledky: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše m

Deň 9. 2017 patril na Slovensku dobrovoľníctvu. 
prijali sme 18 dobrovoľníkov, ktorí nám 

rámci svojho pracovného času pomohli. Našli sa medzi nimi silní 
chlapi, ktorí vyrovnali podlahu pod „novou“ preliezkou a
tam dopadové plochy. Tým sa zabezpečila vyššia bezpečnosť 
preliezky, ale aj čistota detí, zo šmýkačky už nebudú padať 
rovno do prachu. Tmelením a morením preliezok a hojdačiek sme 
predĺžili ich životnosť, ale zvýšili – 
najkrajšou a najvzácnejšou 
činnosťou bolo vysadenie 
vždyzelených, ale aj 
kvitnúcich kríkov pozdĺž plota. 

akujeme zamest

hlavne nadácii Pontis za nádhernú akciu a príspevok 100 
realizáci aktivít. 

Plavecká príprava

máji sa 37 prihláse
ných predškolákov 
zúčastnilo 
prípravy na plavárni 
Slovnaft vo Vlčom 

Počas prípravy
rozdelení do skupín 
podľa individuálnej 
úrovne (kačičky, rybky, 
delfíny, žralo

ce, krokodíly). 

sionálni inštruktori.
Počas ôsmich hodín prípravy sa , naučili sa 
počiatky splývania, kraulovanie nohami, pohyby pažami a štýle prsia a
Plávanie prebiehalo hravou formou (ponáranie tváre, vydychovanie vzduchu do vody, hry 

potápaním, loptové hry...) Každú hodinu ukončovali šmýkaním sa po kĺzačke do vody. Po 
záverečnej hodine sladkú odmenu. 
Blížia sa teplé dni a ás určite bude lákať k vode. Deti si získané zručnosti môžu na alej 
rozvíjať. Karácsonyová

V stredu 29. 3. 2017 (hne  po Dni učiteľov ) 
sa začali diať vo Vážkovej triede veľké zmeny. 
Po desiatej z nej už nebola obyčajná trieda. 
Stoly, stoličky, lavičky, žinenky boli pekne 
usporiadané a čakali na divákov. Vpredu bolo 
malé provizórne pódium pre 18 účinkujúcich. 
Po oboch stranách pódia boli po tri stoličky pre 
porotu. Samozrejme, že nechýbal mikrofón, 
diplomy a odmeny. Hne  ako sa všetky 
miesta zaplnili, správnu súťažnú atmosféru 
u detí navodila p. uč. Andrejka Hercegová. 
Deti si vyskúšali rôzne druhy potlesku od 
takmer nepočuteľného po riadne silný. 
Predstavila detskú porotu, ktorú tvorili 
predškoláci. Tí sa v recitácii vyznajú. Z triedy 
Včielok: Hanka Godályová, Radko Bielka, 
Ninka Konečná, z triedy Vážok: Hanka 
Šidlíková, Lucka Kubicová, Veronika 
Mišíková. Na priebeh súťaže dozerala aj 
dospelácka porota v zložení p. uč. Lenka 
Ivanová a Ivetka Pallesichová.  

Súťaž sa mohla začať. Do školského kola 
postúpili deti, ktoré sa umiestnili na prvých 
troch miestach v triednych kolách.  
Najskôr recitovali 3- až 4-ročné deti 
z triedy Motýlikov: Lenka Páričková, 
Monika Gajdošíková, Karolína Poliev-
ková, z Lienok: Damianko Bros, Barborka 
Caránková, Peťko Cagáň, z kategórie 4- 
až 5-ročných detí to boli z Mravčekov: 
Anička Babiaková, Alex Zeman, Boris 
Polievka, zo Svetlušiek: Matyas Petržela, 
Hanka Reichová a Zuzka Makovníková. 
V najstaršej kategórii 5- až 6-ročných detí 
to boli za Včielky: Sebastian Patane, 
Saška Jovanovová, Timejka Cseryová, za 
Vážky: Miško Brdečka, Saška 
Porovčáková, Jurko Noskovič. Porota 
mala veľmi ťažké rozhodovanie najmä 
u predškolákov, lebo ich recitovanie bolo 
veľmi vyrovnané. Na záver bolo ako 
v správnej súťaži vyhlásenie víťazov, 
odovzdávanie cien a fotenie.  

3- až 4-ročné deti:  
Zľava Monika Gajdošíková 
(2. miesto),  
Damianko Bros (1. miesto) 
a Barborka Caránková  
(3. miesto). 

 

4- až 5-ročné deti:  
Zľava Matyas Petržela  
(2. miesto),  
Anička Babiaková (1. miesto) 
a Boris Polievka (3. miesto). 

5- až 6-ročné deti:  
Zľava Saška Porovčáková 
(2. miesto), 
Sebastian Patane  
(1. miesto) a  
Timka Cseryová (3.miesto). 

Dopoludnie plné pekných básničiek a recitácií sa skončilo. Čakal nás ešte dvor, obed 
a poobede, ktovie, či sa niekomu nesnívalo o macíkovi, zelenej hruške či zatúlanom 
mačiatku... To sa už asi nedozvieme, ale jedno isto vieme: Tešíme sa na Básničku na 
jazýčku 2018.           Iveta Pallesichová  
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MŠ sv. Vince

„Zvoňte lúčne zvončeky, prvý, druhý, 
tretí, že k nám opä  zavítal sviatok 
všetkých detí “ spieva 

našej materskej škole to však 
nevyzvonili zvončeky, ale veselý džavot 
na školskom dvore, 

športovým výkonom, pohybové aktivity 
veselý smiech detí ktoré sa tešili z 

naozajstného en deň veru 
nebola nuda! Okrem plnenia športových 
úloh na náradí a s náčiním, ktoré 
pripravil pán Mókus, sa deti tešili 

prítomnosti maskota ukiho, ktorý tiež 
svojou prítomnos ou 

zápolení re všetkých 
malých oslávencov plyšáčika 

ukiho a
rovnakým motívom. To však ešte 

všetko De úrence ovenčené medailami 
rozveselil žonglér Ivan, ktorý ich doslova 
vtiahol do svojich žonglérskych 
zručností. Všetky rekvizity si mohli deti 
vyskúša . Veru nečudo, že po takejto 
oslave sa im krásne zaspávalo a mnohí 

ukinovia mali premiéru v postieľk
svojich š astných majiteľov.

Iveta Wildová
Deň otcov – stanovačka

Počasie sa drža  nás napätí. Nadránom bola 
búrka a doobeda dážď, ale silná modlitba všetkých škôlkarov priniesla 

– krásne slnečné poobedie ako stvorené na oslavu ňa 
– dňa rodiny. Na túto už tradičnú koncoročnú akciu sa už veľmi 

tešia deti, ale aj rodičia. Je to krásna chvíľa, keď si môžeme 
pripomenú  dôležitos  ockov v našich rodinách a aj vyskúša  si ich 
zručnosti pri príprave večer stavby prístrešku 
sú ažami prenocovaním hviezdičkou a tiež

rekordnou účas ou prespávajúcich.

Besiedky ku Dňu matiek 
 
Hovorí sa, že láska matky je najdokonalejším obrazom lásky Božej. Totiž je to láska, ktorá 
nás predchádza; to znamená, že si ju nemusíme zaslúžiť alebo nejako vymáhať. Je tu skorej, 
než sme tu my. Je to láska bezpodmienečná. Iné typy lásky majú veľa zo sebectva. 
Materinská láska – okrem malých výnimiek – nie je láskou sebeckou. Dáva potichu, 
nenápadne, nehlučne a bez nároku na odplatu. (Úryvok z homílie Milana Bubáka SVD) 

  

 

 

  

 

 

 
 
 

 
 

 
 
  

 

Rodičia Vážok volali 
ďaaaakujeme takým futbalovým 
štýlom a deti to na druhý deň 
opakovali tiež... 

Svetlušky zahrali a zaspievali 
rozprávku o Šípkovej Ruženke 
a pytačky. 

V triede Lienok sa prebudila lúka plná 
jarných kvietkov.  

Mravčeky predviedli svojim mamičkám 
pochod mravcov – hudobníkov. 

Motýliky pohladili srdcia mamkám 
dramatizáciou rozprávky Dedkova 
repa a obdarovali ich srdiečkom 
a odtlačkom ručičky a nožičky.  

U Včielok recitovali a spievali 
zvieratká a víly.  
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Deti dostali od učiteliek veľa osobnostných aj duchovných darov. Príjemne ma potešilo, 
keď sa deti pred obedom samy začali modliť modlitbičku, ktorú si priniesli zo škôlky. 
Oceňujem aj spestrenia ako vozenie na koníkoch, koncerty, omše, divadielka, krúžky, 
kurzy, oslavy dňa detí, otcov. Atmosféra v škôlke a pred škôlkou bola veľmi príjemná 
vrátane pozdravov a úsmevov paní upratovačiek.                                             Jarásová 

Náš Lukáško prežil v škôlke 
krásne roky so skvelými 
p. učiteľkami Tin
Ivetkou, ktoré k de om 
pristupujú individuálne, s 
láskou a nadhľadom. 
Naučili ho viaza  
šnúrky a kopec alších 
zaujímavých vecí. A hlavne 
nebá  sa nových situácií. 

akujeme.
Maasová

Mravčeky
GAŠPAR Martinko
MI KO OliverŠABOVÁ Barborka

ŽILINČÁR Dominik

Sme v ační za škôlku sv. Vincenta. Od pani riaditeľky 
počnúc, cez učiteľov až po tety upratovačky. Filipko 

túpil ako 3,5 ročný, veľmi chcel, ale bol aj hanblivý
tichý chlapček. V aka kamarátom a celému 

prostrediu prišlo v druhej triede osmelenie a ter
škôlke cíti naozaj ako doma. Som š astná, že celý čas 
bol povzbudzovaný v rovnakých hodnotách ako ho 
vedieme doma. V ostatnom roku sme veľmi ocenili aj 
mužský element v podobe p. učiteľa Yanchiho, tiež ho 
dva roky veľmi bavilo tvori  na keramickom krúžku. 
Chvíľu nám bude škôlka chýba , ale Filipko o pár 
rôčkov určite rád do nej pôjde po svojho brata :
pripomenie si krásne časy v nej. Laura Karpatová

Lúčime sa, milá škôlka  

Milí naši predškoláci, lúčime sa... 
 
Opä  sa končí školský rok. Prežili sme spolu veľa krásnych, nezabudnuteľných chvíľ. Ani 
sme sa nenazdali a o dva mesiace z vás budú už prváci. Milí naši kamaráti, prajeme vám 
veľa š astných a slnečných dní počas celého leta, aby ste načerpali energiu a túžbu po 
nových poznatkoch a priateľstvách v škole. V novom školskom roku nech vás sprevádza 
Duch Svätý a len tí najlepší a najláskavejší učitelia! Aj my dospeláci sme už v očakávaní 
leta a jeho slnečných dní. Túžime si vydýchnu  a nabra  nové sily. Veríme, že aj vy, milí 
rodičia, prežijete so svojimi de mi krásne prázdniny, plné nezabudnuteľných zážitkov. 
Vám aj všetkým mladším de om prajeme príjemnú dovolenku a dovidenia v septembri. 
                                                   Eva Antalíková 
 

Vážky 

1. BO O Pe ko 
2. BRDEČKA Miško 
3. GRENČÍK Šimonko 
4. HORVÁTH Marián 

František 
5. JANETA Janko 
6. JARÁS Martinko 
7. JARÁSOVÁ Veronika 
8. KOSTLÁNOVÁ 

Dominika 
9. KOVÁČIK Matúško 
10. KUBICOVÁ Lucka 
11. MAAS Lukáško 
12. MÁČAJOVÁ Margarétka 
13. MIŠÍKOVÁ Veronika 
14. NOSKOVIČ Jurko 
15. POROVČÁKOVÁ Saška 
16. ROŽŇAIOVÁ Sonička 
17. SKLADANÁ Lucka 
18. SMOLEC Marko 
19. SMOLEN Martinko 
20. SVITEK Tomáško 
21. ŠIDLÍKOVÁ Hanka 
22. ŠLEPECKÝ Miško 
23. ŠRAMKA Kristianko 
24. ŽUPA Filipko 
25. GOLIAŠ Romanko 
 

 
 
 
 

 
 
 

Včielky

BUČKO Hugo 
CSERYOVÁ Timka
ČIŽMÁR Samko 
FAJČÍKOVÁ 
Margarétka
GAJDOŠÍK Miško
GODÁLYOVÁ 

JANIČINOVÁ 

JOVANOVOVÁ 
Saška

KONEČNÁ Ninka
KOZÁKOVÁ Laura
LEHOCKÝ Adriánko
LÍŠKA Slavko

MASLENOVÁ Alžbetka

akujeme paniam učiteľkám, upratovačkám a 
celej škôlke za všetok čas a energiu a najmä 
neskutočné množstvo lásky a pozornosti, ktoré 
venovali našim de om. Boli sme pri zrode škôlky, 
chodili sem všetky naše deti a teraz sa lúčime so 
škôlkou, aj s posledným našim škôlkarom Jurkom 
plní v aky a nostalgie. 
Škôlke, všetkým zamestnancom aj de om želáme 
veľa krásnych okamihov a spokojnosti. 

Noskovičovci  

Všetky moje deti chodili do našej škôlky. Síce najstarší Miško do nej nastúpil ako 
predškolák v januári, ale neľutujem. Veľmi tu ožil, priam rozkvitol. Vďaka nemu som mohla 
porovnávať cirkevnú škôlku zo škôlkou štátnou. Ani štátna škôlka nebola zlá, ale sám si 
všimol, aké je to iné, keď učiteľka hovorí podobné veci o Pánu Bohu
že sa spolu modlia, chodia do kostola. Monika s Margarétkou to brali už ako samozrejmosť, 
ale Miško si to už ako predškolák uvedomoval a pozitívne hodnotil. Rovnako aj to, že v 
prípade zlého počasia nepozerajú televízor či nehrajú sa počítačové hry. Informačné 
technológie sú síce dôležité, ale veď deti ešte s nimi prídu do styku a v našej škôlke sa 
môže naplno rozvíjať ich vlastná fantázia. Čo dodať, chodili sme sem radi a aj ja som sa tu 
rada stretávala s fajn ľuďmi, či už s učiteľmi, alebo rodičmi. Veľká vďaka za všetko a do 
budúcnosti veľa Božieho požehnania pre toto dielo.  5M Máčajovci
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Deti dostali od učiteliek veľa osobnostných aj duchovných darov. Príjemne ma potešilo, 
keď sa deti pred obedom sam začali modliť modlitbičku, ktorú si priniesli zo škôlky. 
Oceňujem aj spestrenia ako vozenie na koníkoch, koncerty, omše, divadielka, krúžky, 
kurzy, oslavy dňa detí, otcov. Atmosféra v škôlke a pred škôlkou bola veľmi príjemná 
vrátane pozdravov a úsmevov í upratovačiek.  Jarásová
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Náš Lukáško prežil v škôlke 
krásne tri roky so skvelými 
p. učiteľkami Tinkou a 
Ivetkou, ktoré k de om 
pristupujú individuálne, s 
láskou a nadhľadom. 
Naučili ho zaviaza  si 
šnúrky a kopec alších       
zaujímavých vecí. A hlavne 
nebá  sa nových situácií. 

akujeme.   
                         Maasová 

Mravčeky 

1. GAŠPAR Martinko 
2. MI KO Oliver 
3. ZEMAN Alex 

18. RENDEK Dominik 

19. ROTH Bianca Anna  

20. ŠABOVÁ Barborka 

21. ŽILINČÁR Dominik 

 

Sme v ační za škôlku sv. Vincenta. Od pani riaditeľky 
počnúc, cez učiteľov až po tety upratovačky. Filipko 
nastúpil ako 3,5-ročný, veľmi chcel, ale bol aj hanblivý 
a tichý chlapček. V aka kamarátom a celému 
prostrediu prišlo v druhej triede osmelenie a teraz sa v 
škôlke cíti naozaj ako doma. Som š astná, že celý čas 
bol povzbudzovaný v rovnakých hodnotách ako ho 
vedieme doma. V ostatnom roku sme veľmi ocenili aj 
mužský element v podobe p. učiteľa Yanchiho, tiež ho 
dva roky veľmi bavilo tvori  na keramickom krúžku. 
Chvíľu nám bude škôlka chýba , ale Filipko o pár 
rôčkov určite rád do nej pôjde po svojho brata :-) a 
pripomenie si krásne časy v nej.       Laura Karpatová 

Lúčime sa milá škôlka

Milí naši predškoláci, lúčime sa...

Opä  sa končí školský rok. Prežili sme spolu veľa krásnych, nezabudnuteľných chvíľ. Ani 
vás budú už prváci. Milí naši kamaráti, prajeme vám 

veľa š astných a slnečných dní počas celého leta, aby ste načerpali energiu a túžbu po 
nových poznatkoch a priateľstvách v škole. V novom školskom roku nech vás sprevádza 

vätý a len tí najlepší a najláskavejší učitelia! Aj my dospeláci sme už v očakávaní 
jeho slnečných dní. Túžime si vydýchnu  a nabra  nové sily. Veríme, že aj vy, milí 

rodičia, prežijete s de mi krásne prázdniny, plné nezabudnuteľných zážitkov. 
Vám aj všetkým mladším de om prajeme príjemnú dovolenku a

Eva Antalíková

Vážky
BO O Pe ko
BRDEČKA Miško
GRENČÍK Šimonko
HORVÁTH Marián 
František

JARÁS Martinko
JARÁSOVÁ Veronika
KOSTLÁNOVÁ 

KOVÁČIK Matúško
KUBICOVÁ Lucka
MAAS Lukáško
MÁČAJOVÁ Margarétka
MIŠÍKOVÁ Veronika
NOSKOVIČ Jurko
POROVČÁKOVÁ Saška
ROŽŇAIOVÁ Sonička
SKLADANÁ Lucka

SVITEK Tomáško
ŠIDLÍKOVÁ Hanka
ŠLEPECKÝ Miško
ŠRAMKA Kristianko
ŽUPA Filipko
GOLIAŠ Romanko

Včielky 

1. BIELKA Radko  
2. BUČKO Hugo  
3. CSERYOVÁ Timka 
4. ČIŽMÁR Samko  
5. FAJČÍKOVÁ 

Margarétka 
6. GAJDOŠÍK Miško 
7. GODÁLYOVÁ 

Hanka 
8. JANIČINOVÁ 

Hanka 
9. JOVANOVOVÁ 

Saška 
10. KARPAT Filipko 
11. KONEČNÁ Ninka 

12. KOZÁKOVÁ Laura 

13. LEHOCKÝ Adriánko 

14. LÍŠKA Slavko 

15. MASARYK Dominik 

16. MASLENOVÁ Alžbetka 

17. PATANE Sebastian 

 

 

 

akujeme pani učiteľkám, upratovačkám a 
celej škôlke za všetok čas a energiu a najmä 
neskutočné množstvo lásky a pozornosti, ktoré 
venovali našim de om. Boli sme pri zrode škôlky, 
chodili sem všetky naše deti a teraz sa lúčime so 
škôlkou, aj s posledným našim škôlk
plní v aky a nostalgie.
Škôlke, všetkým zamestnancom aj de om želáme 
veľa krásnych okamihov a spokojnosti.

Noskovičovci

Všetky moje deti chodili do našej škôlky. Síce najstarší Miško do nej nastúpil ako 
predškolák v januári, ale neľutujem. Veľmi tu ožil, priam rozkvitol. Vďaka nemu som mohla 
porovnávať cirkevnú škôlku zo škôlkou štátnou. Ani štátna škôlka nebola zlá, ale sám si 
všimol, aké je to iné, keď mu pani učiteľka hovorí podobné veci o Pánu Bohu ako my doma, 
že sa spolu modlia, chodia do kostola. Monika s Margarétkou to brali už ako samozrejmosť, 
ale Miško si to už ako predškolák uvedomoval a pozitívne hodnotil. Rovnako aj to, že v 
prípade zlého počasia nepozerajú televízor či nehrajú sa počítačové hry. Informačné 
technológie sú síce dôležité, ale veď deti ešte s nimi prídu do styku a v našej škôlke sa 
môže naplno rozvíjať ich vlastná fantázia. Čo dodať, chodili sme sem radi a aj ja som sa tu 
rada stretávala s fajn ľuďmi, či už s učiteľmi, alebo rodičmi. Veľká vďaka za všetko a do 
budúcnosti veľa Božieho požehnania pre toto dielo.                                       5M Máčajovci 
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MDD v MŠ sv. Vincenta de Paul 
 
„Zvoňte, lúčne zvončeky, prvý, druhý, 
tretí, že k nám opä  zavítal sviatok 
všetkých detí,“ spieva sa v jednej detskej 

piesni. V našej materskej škole to však 
nevyzvonili zvončeky, ale veselý džavot 
na školskom dvore, povzbudzovanie 
k športovým výkonom, pohybové aktivity 
a veselý smiech detí ktoré sa tešili z 
naozajstného ukiho. V ten deň veru 
nebola nuda! Okrem plnenia športových 
úloh na náradí a s náčiním, ktoré 
pripravil pán Mókus, sa deti tešili 
z prítomnosti maskota ukiho, ktorý tiež 
povzbudzoval a svojou prítomnos ou 
podporoval v zápolení. Pre všetkých 
malých oslávencov priniesol plyšáčika 

ukiho a skladacie hlavolamy 
s rovnakým motívom. To však ešte nie je 
všetko! De úrence ovenčené medailami 
rozveselil žonglér Ivan, ktorý ich doslova 
vtiahol do svojich žonglérskych 
zručností. Všetky rekvizity si mohli deti 
vyskúša . Veru nečudo, že po takejto 
oslave sa im krásne zaspávalo a mnohí 

ukinovia mali premiéru v postieľkach 
svojich š astných majiteľov.  
                                          Iveta Wildová 

Deň otcov – stanovačka 
 

Počasie sa v ten piatok rozhodlo drža  nás v napätí. Nadránom bola 
búrka a doobeda dážď, ale silná modlitba všetkých škôlkarov priniesla 
svoje ovocie – krásne slnečné poobedie ako stvorené na oslavu Dňa 
otcov – dňa rodiny. Na túto už tradičnú koncoročnú akciu sa už veľmi 
tešia nielen deti, ale aj rodičia. Je to krásna chvíľa, keď si môžeme 
pripomenú  dôležitos  ockov v našich rodinách a aj vyskúša  si ich 
zručnosti pri príprave večere a stavby prístrešku . Tento rok to so 
sú ažami aj s prenocovaním dopadlo na jednotku s hviezdičkou a tiež 
dokonca s rekordnou účas ou prespávajúcich. 

 

 
 
 
 

  
 

ňu matiek

Hovorí sa, že láska matky je najdokonalejším obrazom lásky Božej. Totiž je to láska, ktorá 
nás predchádza; to znamená, že si ju nemusíme zaslúžiť alebo nejako vymáhať. Je tu skorej, 
než sme tu my. Je to láska bezpodmienečná. Iné typy lásky majú veľa zo sebectva. 

ská láska – okrem malých výnimiek – nie je láskou sebeckou. Dáva potichu, 
nenápadne, nehlučne a bez nároku na odplatu. Ú homílie Milana Bubáka
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odičia Vážok
ďaaaa me takým futbalovým 
štýlom a deti to na druhý deň 

tiež..

Svetlušky zahrali a
rozpráv Šípkovej Ružen

pytačky.

dila lúka plná 
jarných kvietkov

Mravčeky predviedli svojim mamičkám 
– hudobníkov

Motýliky pohladili srdcia mamkám 
dramatizáciou rozprávky Dedkova 

rdiečkom 
odtlačkom č čky a ožičk

Včielok 
zvieratká a víly.
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Kúzelník vytvára z balónov zvieratká. Deti híkajú a hádajú, o aké zvieratko ide: 
„Jééééj, psík! Had! Labuť!“ Ďalšie im akosi nejde identifikovať. Zrazu výkrik zo 
zadných radov: „Kladivo!!!“ (trieda Motýlikov) 

Mám básničku na jazýčku

Ocenenie mohlo získať iba 9 detí. Určite ste zvedaví na výsledky:

Naše mesto 

Deň 9. 6. 2017 patril na Slovensku dobrovoľníctvu. Do tejto akcie 

sme sa zapojili aj my a prijali sme 18 dobrovoľníkov, ktorí nám 
v rámci svojho pracovného času pomohli. Našli sa medzi nimi silní 
chlapi, ktorí vyrovnali podlahu pod „novou“ preliezkou a umiestnili 

tam dopadové plochy. Tým sa zabezpečila vyššia bezpečnosť 
preliezky, ale aj čistota detí, lebo zo šmýkačky už nebudú padať 
rovno do prachu. Tmelením a morením preliezok a hojdačiek sme 
predĺžili ich životnosť, ale zvýšili aj ich lesk – atraktivitu . Ale 

najkrajšou a najvzácnejšou 
činnosťou bolo vysadenie 
vždyzelených, ale aj 
kvitnúcich kríkov pozdĺž plota. 

akujeme zamestnancom 
firmy Tesco, AXA, Slovnaft 

a hlavne nadácii Pontis za nádhernú akciu a príspevok 100 
eur na realizáciu aktivít.  

 

Plavecká príprava 

V máji sa 37 prihláse-
ných predškolákov 
zúčastnilo plaveckej 
prípravy na plavárni 
Slovnaft vo Vlčom 
hrdle. 
Počas prípravy boli 
rozdelení do skupín 
podľa individuálnej 
úrovne (kačičky, rybky, 
delfíny, žraloky, cho-
botnice, krokodíly). 
Skupinu viedli profe-
sionálni inštruktori. 
Počas ôsmich hodín prípravy sa oboznamovali s vodou, zbavovali sa strachu z nej, naučili sa 
počiatky splývania, kraulovanie nohami, pohyby pažami a nohami v štýle prsia a znak. 
Plávanie prebiehalo hravou formou (ponáranie tváre, vydychovanie vzduchu do vody, hry 
s potápaním, loptové hry...) Každú hodinu ukončovali šmýkaním sa po kĺzačke do vody. Po 
záverečnej hodine deti dostali diplom a sladkú odmenu.  
Blížia sa teplé dni a to nás určite bude lákať k vode. Deti si získané zručnosti môžu na alej 
rozvíjať.                                                         Tinka Karácsonyová 

 

2017 (hne  po Dni učiteľov ) 
sa začali diať vo Vážkovej triede veľké zmeny. 

nej už nebola obyčajná trieda. 
Stoly, stoličky, lavičky, žinenky 
usporiadané čakali na divákov. Vpredu bolo 
malé provizórne pódium účinkujúcich. 
Po oboch stranách pódia boli stoličky pre 
porotu. Samozrejme, že nechýbal mikrofón, 

odmeny. Hne  ako sa všetky 
miesta zaplnili, správnu súťažnú atmosféru 

detí navodila p. uč. Andrejka Hercegová. 
Deti si vyskúšali rô
takmer nepočuteľného po riadne silný. 
Predstavila detskú porotu, ktorú tvorili 
predškoláci. Tí sa v recitácii vyznajú. Z
Včielok: Hanka Godályová, Radko Bielka, 
Ninka Konečná, z triedy Vážok: Hanka 
Šidlíková, Lucka Kubicová, Ve
Mišíková. Na priebeh súťaže dozerala aj 
dospelácka porota v zložení p. uč. Lenka 
Ivanová a Ivetka Pallesichová. 

Súťaž sa mohla začať. Do školského kola 
postúpili deti, ktoré sa umiestnili na prvých 

triednych kolách. 
Najskôr rec až ročné deti 

triedy Motýlikov: Lenka Páričková, 
ošíková, Karolína Poliev

ková, z
Caránková, Peťko Cagáň, z kategórie 4
až ročných detí to boli z Mravčekov: 
Anička Babiaková, Alex Zeman, Boris 

Svetlušiek: Matyas Petržela, 
Hanka Reichová a Zuzka Makovníková.

najstaršej kategórii 5 až ročných detí 
to boli za Včiel
Saška Jovanovová, Timejka Cseryová, za 
Váž : Miško Brdečka, Saška 
Porovčáková, Jurko Noskovič. 
mala veľmi ťažké rozhodovanie najmä

predškolákov, 
veľmi vyrovnané. Na záver bolo ako 

správnej súťaži vyhlásenie víťazov, 
odovzdávanie cien a

až ročné deti:
ľava Monika Gajdošíková 

Barborka Caránková

až ročné deti: 
Zľava Matyas Petržela

Anička Babiaková

až ročné deti:
Zľava Saška Porovčáková 

Timka Cseryová

Dopoludnie plné pekných básničiek a recitácií sa skončilo. Čakal nás ešte dvor, obed 
ktovie, či sa niekomu nesnívalo o macíkovi, zelenej hruške či zatúlanom 

mačiatku... To sa už asi nedozvieme, ale jedno isto vieme: Tešíme sa na Básničku na 
jazýčku 2018. Pallesichová 
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Montessori v domácom prostredí 
 

V súčasnosti je Montessori veľmi moderný spôsob výchovy 
a vzdelávania detí. Aj mňa osobne to veľmi zaujalo a preto 
som sa mu rozhodla venovať hlbšie.  

Deti majú v sebe prirodzenú túžbu po prostredí, ktoré na 
jednej strane dobre vyzerá, na druhej strane obsahuje 
podnety a pomôcky, z ktorých každé má svoje vopred určené 
miesto. Túžia sa venovať takým aktivitám, ktoré ich môžu 
rozvíjať a posúvať ďalej ako osobnosti. Cieľom je deti rozvíjať, 
prehlbovať ich sebadôveru, samostatnosť, sústredenosť 
a vytrvalosť, pestovať zmysel pre systém, detail, krásu, pokoj, 
aktivitu, poriadok, správne hodnoty, slušné správanie, úctu. 

Montessori vzdelanie mi pomohlo deti viac chápať, som 
citlivejšia k ich rozhodnutiam, viem, čo vnútorne prežívajú, potrebujú a snažím sa ich 
konkrétne potreby naplniť. Určite poznáte situácie, keď sa dieťa zastaví a obdivuje hračku 

alebo predmet a my sa už kamsi ponáhľame, keď otiera končeky prstov o ten špinavý plot 
a nevie sa nabažiť dotyku, keď búcha doma či vonku po okolitých predmetoch a učí sa 
pozorovať rôzne zvuky, ktoré rôzne materiály vydávajú.  

Moja osobná skúsenosť s najmladším synom je nasledovná: Bolo 

obdobie, keď vylieval vodu na dlážku – odpil z pohára, zvyšok 
vylial, naberačkou naberal polievku na stoličku, sprchu púšťal 
mimo vane, aj malá potreba bola zaujímavá práve mimo záchoda 
na dlážku. Skúsila som hry s lievikom vo vani a hlavne umývanie 
riadu klasickým spôsobom vo veľkých miskách, aby mal dostatok 

príležitostí na manipuláciu s vodou (príp. penou) konštruktívnym 
spôsobom. Zabralo to takmer okamžite a obdobie prelievania 

vody je už za nami. 

Domácnosť som prispôsobila deťom tak, aby si samy vedeli 

odložiť topánky, zavesiť bundu, vziať čiapku, nachystať oblečenie 

na ďalší deň alebo pyžamo do škôlky, vybrať pohár, rozložiť na 

stôl tanieriky a príbor, nabrať polievku. Aj dievčatá sa môžu doma 

učiť píliť polystyrén, zaskrutkovať napr. ťažidlo na papier, maticu 

na skrutku, pribíjať klince. Cítia sa lepšie, keď si odmalička vedia 
obliecť bundu, zaviazať šnúrky, zapnúť zips. Na všetko menované 

sú hravé cvičenia a aktivity. Momentálne sa hráme s telesami – cestovinami, ktoré 
majú/nemajú s kým tancovať (cvičenie na párne, nepárne čísla). Počas krížovej cesty som im 
ukázala rímske číslice. Môj najmladší syn málo rozpráva. Veľa sa učil práve pozorovaním a 
kopírovaním prezentovanej aktivity. Farby sa učíme napr. pripínaním farebných štipčekov 
na papier rovnakej farby, plus prostredníctvom iných priraďovaní. Veľa sa učím aj ja: naučila 
som sa ticho prísť k danej osobe a až potom s danou osobou hovoriť.   

                         >>> 

našej škôlke

Je jeden deň v našom škôlk
ď 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 privítal šašo Jašo (p. uč. Andrejka 
Hercegová), ktorý prekvapený takým 
neobyčajným zastúpením masiek, pozval 
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
ostatných zabávajúcich sa detí, hlasno 
zaplakala. Hoci sa zdalo, že je žabkou, ona 
bola presvedčená, že je princezná, čo sa 
však šašovi Jašovi len ťažko verilo. 

znova stať
získať veľa hrdinských skutkov. Deti 
neváha šašom Jašom pomohli 
rozladenej žabke získať medaily

jednotlivých triedach boli totiž ukryté 
rozprávkové hrdinské úlohy.

každej triede čakala na deti jedna rozprávka, ktorá vo svojej indícii ukrývala úlohu pre 
odvážne deti. Deti hravo a úspešne prechádzali každou rozprávkou a tak sa im podarilo 
rozveseliť žabku, ktorej priniesli z rozprávok medaily. Z nich vytvorili na krku žabky čarokrásny 
náhrdelník. Žabka sa konečne mohla za paravánom premeniť päť na krásnu princeznú a 
všetkých prekvapených pozorovateľov vyzvať do spoločného tanca, v ktorom celý 
rozprávkovo karnevalový príbeh došiel do šťastného konca. Anna Kopťárová

Spolupráca so ákladnou umeleckou školou sv. Cecílie

Stalo sa už milou tradíciou, že k nám do škôlky 
prídu deti so ZUŠ ky a predvedú nám, čo dokážu. 
Mnohé deti sú naši bývalí škôlkari
Je to pre nás sviatok i udalosť, lebo sa chvíľu 
cítime ako alebo v divadle. Naši veľkí 
kamaráti zasa získavajú prezentačné a 
prednesové skúsenosti. Aj tento školský rok sme 
sa tešili z vystúpenia hudobníkov –
tanečníkov.
Pre našich škôlk rov sú naši šikovní veľkáči 

inšpiráciou čomu sa venovať, aký krúžok sa rozhodnúť učiteľky sme hrdé 
na našich bývalých šikovných škôlk rov a podporujeme tých súčasných :

Iveta Wildová
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Prevádzka MŠ v školskom roku 201 sa končí 
a plynule prechádza do prázdninového režimu pre prihlásené 

Začiatok nového školského roka bude 

Počas letných prázdnin Š vymieňať okná na chodbách, v
Vážok a Mravčekov (do átria), v spálni Motý vchodové 

Grantová výzva Tesco 

apríli sme mali možnosť hlasovať za projekt „Bezpečná dopravná výchova“ vo 
vybraných Tesco predajniach v Bratislave. akujeme za vašu podporu. vašou 

sa nám podarilo stať absolútnym víťazom hlasovania
rámci celéh počtom hlasov vyše tisíc. Z týchto peňazí 

plánujeme júni júl nakúpiť pre potreby materskej 
školy nové prilby, odrážadlá, kolobežky a bicykle. Súčasné 
dopravné prostriedky sa veľmi často kazia niektoré sú už 
aj nepoužiteľné. Za tento grant akujeme najmä
spoločnosti Tesco. 

Jarné brigády

Tak ako každý rok sme sa rodičia detí 
navštevujúcich materskú školu zaktivizovali 

jarné spojiť 
spraviť niečo pre dvor našej škôlky

Počasie nám prialo a zišli sme sa v krásnom 
počte. zručných oteckov 
vybetónovať vstup do altánku a tak zvýšiť
bezpečnosť pohybu našich detí na dvore, 
vyčistili sme ríny a záhradu od nečistôt po 
zime, zasiali sme trávu, obnovili maľovku na 
altánku a zadnom bazéniku a mnoho iného. 

akujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili týchto 
brigád, akujeme pani riaditeľke Antalíkovej 

jej pomocníkom za výborný guláš, ktorý sa 
zakaždým zjedol do poslednej lyžice. 

akujeme za dobrú vôľu všetkých 
zúčastnených príjemne strávený čas. 

Náš byt premieňam na umenie, tancujem, kreslím, 

spievam. Hra s deťmi ma baví, lebo sa profesijne 

realizujem a milujem patriť do ich sveta fantázie. 

Nie každý deň sa dá naplánovať ako Montessori aktivita, 

život je zmena a my dospelí musíme zvládnuť rôzne 
úlohy a situácie, udržať si správne hodnoty v živote. Hoci 
som nadšenec Montessori a využívam ju v živote, nikdy 
by sme nemali zabúdať, že pravidlá života nám určil náš 
milovaný Ocko, všemohúci Boh. On najlepšie vie, čo je 
pre nás najvhodnejšie už v nasledujúcej sekunde. Som 

mu v ačná za všetko, čo mám a čo ma postretlo. 

Mt 6, 33: Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a 
jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. 

Anna Jarásová 
 

Výroky a výtvory 
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„Ja doma poobede 
nespávam nikdy. Ale 
v noci občas zaspím.“ 

Damian z Lienok 

Kristínka jazdí na odrážadle  
a hrá sa s ostatnými deťmi 
na dopravu. 
„Zastavte, musím sa ísť 
nabenzínovať.“ 

Kristínka z Lienok 

Jakub oponuje pani 
učiteľke Lucke: „To nie 
je tak. Ty nevieš, o čom 
je život!“ 

Jakub M. z Lienok 

Mama: „Julka, špe-
kačky sú už hotové.“ 
Julka: „ akujem, ale už 
som si dala mexické 
jedlo a bolo SUPER. 
Špekačky si dám, až 
ke  dojem mexické.“ 

Julka z Mravčekov 
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ČO SME PREŽILI  
 
Február  
  8. 2. Návšteva predškolákov v Spojenej škole sv. Vincenta de Paul  
15. 2. Karneval: Kde bolo, tam bolo  
16. 2. Poníky  
14. 2. ‒ 23. 3. Korčuľovanie  
 

Marec  

  3. 3. Krížová cesta v MŠ 
10. 3. Ekovýchova: triedenie odpadu so Šmudlom  
17. 3. Poníky 
 

Apríl  
  5. 4. Eko výchova s Dafne: triedenie batérií (Včielky, Vážky) 
19. 4. Bábkové divadlo – Lienka Kikilienka a veľkonočné vajíčko 
20. 4. Prijímanie žiadostí do MŠ  
20. 4. Poníky  
26. 4. Kúzelník Ivo – predstavenie v rámci projektu Zber batérií  
 
Máj  
  5. 5. Ticho, ktoré počuť – návšteva SNG (predškoláci) 
  9. 5. Poníky  
15. 5. Besiedka ku Dňu matiek Včielky 
16. 5. Besiedka ku Dňu matiek Svetlušky 
17. 5. Besiedka ku Dňu matiek Vážky 

18. 5. Besiedka ku Dňu matiek Lienky, Motýliky 
19. 5. Ukážka policajného výcviku psov (predškoláci) 
24. 5. Bábkové divadlo – Príbeh o malom srdiečku 
26. 5. Besiedka ku Dňu matiek Mravčeky 

31. 5. Bábkové divadlo – Perníková chalúpka 

 

Jún  

  1. 6. Športový deň detí v MŠ  
  7. 6. Tma, pre ktorú vidieť zázraky – návšteva SNG 
(predškoláci) 
14. 6. Vychytaný svet – návšteva SNG (predškoláci) 
15. 6. Poníky 
23. 6. Deň otcov 
26. 6. Rozlúčka s predškolákmi 
 

REDAKČNÁ RADA VINCENTÍNKA 
Eva Antalíková, riaditeľka MŠ, Bronislava Caránková, Juraj Caránek, 
Katarína Goliašová, Iveta Wildová, Iveta Pallesichová, Tinka Karácsonyiová, Anna 
Kopťárová, Anna Jarásová 
 
 
 

Vincentínko , školský rok 201

Končí sa školský rok a blížia sa prázdniny. 
Zrejme všetci plánujú kam a kedy pôjdu na 
dovolenku, na prázdniny. My ideme na leto k 
babke. Spýtal som sa mamy: „Mami, myslíš si, 
že aj Pán Boh bude mať dovolenku?“ Mama sa 
zamyslela a povedala: „Samozrejme, že pôjde 
a bude mať dovolenku, len ho sebou musíme 
vziať!“
Hm, Boh je veľký. Musím vymyslieť, ako ho 
zmestiť na zadné sedadlo medzi mňa a môjho 
brata Miška v autosedačke...

Matúš z Vážok

Škôlkomer

našom okolí sa rozmohli krokomery. Nenápadné náramky na ruku, ktoré zaznamenajú 
každý váš krok. Šikovná pomôcka ako sledovať koľko toho cez deň prekráčate. Či viac 
presedíte, alebo sa vám darí aspoň niečo spraviť pre svoje zdravie. 

Koncom júna, keď sa naša škôlka ukladá na „letný spánok“, by nás však oveľa viac zaujímal 
taký „škôlkomer“. Viete si predstaviť ten výpočet: počet slov pani učiteľky, výkrikov detí, 
preplakaných dní, odretých kolien, pokreslených papierov, zapletených vrkočov, stratených 
ponožiek... Boli by to asi kuriózne čísla, na pozadí ktorých sú bežné pritom zázračné dni 
škô škô rky. Za nimi stojí trpezlivá práca a múdre vedenie každej triedy a veľká 
snaha vše kých, ktorí vytvárame toto spoločenstvo. 

Nasledujúce strany sú len čriepkami toho, čo sa udialo za posledný polrok. Spoločne sme 
zažili naozaj veľký a významný škol ký rok. Nielen pani učiteľky a deti. My všetci. Príjemné 
čítanie a veľa letného oddychu.  

Manželia Caránkovci 
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