
Hľadá sa širšia polica
Polička, na ktorej máme doma vystavené
všetky výtvory, čo sme doniesli zo škôlky,
praská vo švíkoch. Už nemáme kam
ukladať výkresy, zvieratká, sošky a všetky
ďalšie diela. Hovoríme si, ešteže je koniec
školského roka a máme dva mesiace na
zrealizovanie „poličkovej prístavby“.
Každé dielko (okrem toho, že komplikuje
život našej polici) nesie v sebe kus
príbehu. Ukazuje akoby nejakú etapu
školského roka, ale aj pripomína rozhovory
v triedach: o prírode, vzťahoch, rodine.  Na
jednom vidím, ako naša škôlkarka potrápila
svoju zručnosť práce s tušom, inde sa
popasovala s prepletaním papierových
pásikov...

Dovidenia škôlka
Dovidenia škôlka milá,
veľa si nás naučila.
Spievať, kresliť, počítať,
krásne básne prednášať.
Dovidenia naše hračky,
z nás už budú vzorné žiačky.
Z chlapcov zasa vzorní žiaci,
nevyhnú sa školskej práci.

Čo sme prežili
Apríl:
3.4.  Mám básničku na jazýčku
10.4. detská krížová cesta
11.4. bábkové divadlo „O pahltnom hadovi“
22.1. stretnutie rodičov predškolákov s psychologičkou, riad. školy a zást. 1.st. ZŠ
24.4. poníky v MŠ
Máj:
11.5. bábkové divadlo „Slncový kôň“
19. – 24.5. besiedky pre mamičky
22.5. poníky v MŠ
28.5. bábkové divadlo „Krídla lienky Kikilienky“
Jún:
2.6.   Deň detí v MŠ
5.6.   20. výročie založenia Spojenej školy Vincenta de Paul
18.6. poníky v MŠ; bábkové divadlo „Kto naučí loptu skákať“
19. 6. sv. omša: Božie telo
20.6. Deň otcov v MŠ
24.6. Rozlúčka s predškolákmi
27.6. ďakovná sv. omša
Knižný tip

KNIHA O DETSKEJ REČI
Autor: Katarína Horňáková, Svetlana Kapalková, Marína
Mikulajová, Slniečko, Bratislava, 2005, recenzovala Mgr. Jana
Artimová
Je to veľmi praktická a prehľadná kniha predovšetkým pre
rodičov. Okrem nich aj pre všetkých príbuzných a blízkych detí,
predškolských pedagógov, odborníkov. Pre všetkých,  ktorí chcú o
vývine reči vedieť viac a viac robiť pre vývin dieťaťa. Autorky sú
dve logopedičky a psychologička, ktorá sa venuje detskej reči.  Sú
odborníčkami vo svojich odboroch a súčasne matkami, čo podľa
môjho názoru výrazne pozitívne ovplyvnilo praktickú stránku diela.
Radia nám predovšetkým ako mamy – prakticky a reálne.
Reč je oveľa viac ako slová, ktoré „hotové“ a „správne“ vychádzajú z našich pier. Počas
čítania tejto knihy si  mnohokrát  opakovane uvedomíme, že komunikácia je v ľudskom
živote od samého začiatku,  oveľa skôr ako samotný verbálny prejav.
Táto kniha prostredníctvom komunikačných stratégií predstavuje akúsi bazálnu stimuláciu v
oblasti komunikácie a reči. Ako uvádzajú samotné autorky: u detí s poruchami psychického
vývinu a s poruchami reči. Ponúka naoko jednoduché, samozrejmé a „obyčajné“ rady, ako
komunikovať s deťmi. V skutočnosti sú efektívne, ľahko realizovateľné, dostupné, ale v
našom uponáhľanom svete často zabudnuté.

Redakčná rada Vincentínka
Eva Antalíková, zástupkyňa riaditeľky SŠ pre MŠ, Bronislava Caránková, Juraj Caránek,
Katarína Goliašová, Ingrid Pitoňáková, Laura Karpatová

Vincentínko 03, školský rok 2013/2014

Prosíme, napíšte nám na skolka.irr@gmail.com a dajte nám spätnú väzbu na náš
škôlkarský časopis. Ďakujeme.

Na nedávnej besiedke sme zase videli,
ako sa deti spoločne učili spievať, re-
citovať, hrať svoju rolu, ale tiež trpezlivosti
a schopnosti spolupráce s ostatnými.
Symbolická „polička škôlkarských
výtvorov“ u našich predškolákov už dos-
tala zabrať v plnej miere, od septembra ju
nahradí školská lavica, taška... Všetkým
našim budúcim školákom držíme palce
a iste sa im zíde, ak ich spomenieme vo
svojich modlitbách.
K moru a do batoha cez hory Vám po-
núkame pestré čítanie toho, čo sa stalo za
ostané tri mesiace. Veríme, že vás
zaujmeme aj pobavíme.
Za všetkých tvorcov Vincentínka vám pra-
jeme, aby zážitky z tohto školského roku
vo vás zotrvali ešte dlho. Požehnané leto.

Manželia Caránkovci



Bol prvý deň školy. Stála pred triedou plnou piata-
kov a hovorila týmto deťom klamstvo. Ako väčšina
učiteľov sa pozrela na svojich žiakov a povedala im,
že ich má všetkých rada rovnako a že ich všetkých
bude brať takisto. Ale bolo to nemožné, pretože
presne pred ňou, skrčený a zachmúrený v tretej
rade sedel malý chlapec, menom Teddy Stoddard.
Pani učiteľka Thompsonová sledovala Teddyho už
rok predtým a všimla si, že Teddy nevychádza veľ-
mi dobre s ostatnými, jeho oblečenie bolo často
otrhané a skrčené a bolo vidieť, že potrebuje po-
riadny kúpeľ. A Teddy bol navyše aj nepríjemný. Po
niekoľkých mesiacoch sa to dostalo až do takého
bodu, že ju tešilo, keď mohla opravovať jeho
písomky s výrazným červeným perom, robiť veľké
červené X-ká a potom napísať veľkú 5, väčšiu ako
čokoľvek iné, na vrch písomky. V škole, na ktorej
pani učiteľka Thompsonová učila, sa vyžadovalo,
aby sa o deťoch každý rok viedli záznamy. A tak
táto povinnosť neminula ani ju. Teddyho zložku
odkladala až nakoniec, no keď ju otvorila, ako pos-
lednú zo všetkých, bola veľmi prekvapená. Jeho
učiteľka v prvom ročníku napísala: „Teddy je šikov-
ný, veľmi talentovaný chlapec. Má krásny úsmev.
Svoju prácu robí prehľadne a je veľmi dobre vycho-
vaný…je radosť mať takého žiaka.“ Jeho učiteľka
v druhom ročníku napísala: „Teddy je jeden z naj-
lepších študentov a je obľúbený v kolektíve, ale je
nešťastný, pretože jeho matka má rakovinu, je ťaž-
ko chorá a život u nich doma musí byť veľký boj.“
Jeho učiteľka v treťom ročníku napísala: „Teddy
pokračuje v tvrdej práci, ale smrť jeho matky bola
preňho veľmi ťažká. Snaží sa ako len vie, ale jeho
otec sa oňho veľmi nestará a jeho život doma ho
čoskoro ovplyvní aj v škole, ak sa nepodniknú ne-
jaké záchranné kroky.“ Všetky deti jej priniesli dar-
čeky, ktoré boli zabalené v nádherných stuhách
a krásnych papieroch, až na Teddyho darček. Ten
bol len tak ledabolo zabalený v starom zožltnutom
novinovom papieri. Pani učiteľka Thompsonová si
dala tú námahu a otvorila darček uprostred všet-
kých ostatných. Niektoré z detí sa začali smiať, keď
vo vnútri našla kamienkový náhrdelník, s niektorými
kamienkami chýbajúcimi a malý flakón, ktorý bol iba
do polovice naplnený parfumom. No ihneď zasko-
čila všetky smejúce sa deti, keď nahlas pochválila,
aký nádherný náhrdelník dostala. Dala si ho na se-
ba a na zápästie si nastriekala parfum, ktorý jej
Teddy podaroval. Teddy zostal v úzadí a iba neskôr

prišiel za pani Thompsonovou a povedal jej: „Pani
Thompsonová, dnes voniate presne ako moja
matka“.V ten istý deň skončila s učením čítania,
písania a rozprávania. Namiesto toho začala učiť
deti. Od tej chvíle Jana Thompsonová venovala
pozornosť obzvlášť jednému dieťaťu, ktoré všetci
volali „Teddy.“ Začala sa mu venovať osobitnejšie
a zdalo sa, že sa jeho myseľ začína prebúdzať. Čím
viac ho posmelila, tým rýchlejšie reagoval. V dni,
keď sa písal nejaký dôležitý test, si pani učiteľka
Thompsonová nezabudla dať Teddyho parfum.
Koncom roka sa z Teddyho stalo jedno z najmúdrej-
ších detí v triede. O rok neskôr si našla v poštovej
schránke list od Teddyho, kde jej písal, že zo všet-
kých učiteliek, ktoré mal, bola práve pani učiteľka
Thompsonová tá najlepšia. O niekoľko rokov neskôr
dostala znova list a znova od Teddyho. Tentokrát jej
písal o tom, ako úspešne zmaturoval, stal sa jedným
z najlepších študentov z ročníka a že pani učiteľka
Thompsonová je stále jeho najobľúbenejšou učiteľ-
kou. Prešli štyri roky a dostala ďalší list, v ktorom jej
Teddy písal, že prežíva ťažké časy, ale zotrval na
vysokej a je znova jeden z najlepších študentov
v ročníku s niekoľkými oceneniami. Prešlo ďalších
pár rokov a prišiel ďalší list. V tomto liste Teddy vys-
vetľoval, že po vysokej sa rozhodol pokračovať
v štúdiu. List ďalej vysvetľoval, že pani učiteľka
Thompsonová je stále jeho najobľúbenejšou učiteľ-
kou, ale teraz už bolo Teddyho meno dlhšie. List bol
podpísaný:„Mudr. Theodore F. Stoddard“. Príbeh tu
ešte nekončí. Ešte v ten istý rok prišiel ďalší list.
Teddy písal, že stretol úžasné dievča a idú sa zo-
brať. Vysvetľoval, že jeho otec zomrel pred niekoľ-
kými rokmi a chcel by pani učiteľku Thompsonovú
požiadať, či by nemohla sedieť na mieste rezer-
vovanom pre rodičov ženícha. A hádajte, čo si na
seba dala. Mala na sebe ten istý náhrdelník, ktorý jej
Teddy vtedy na Vianoce daroval a voňala rovnako
ako si Teddy pamätal, že voňala jeho matka cez ich
posledné spoločné Vianoce. Objali sa a doktor
Stoddard pošepkal pani Thompsonovej do ucha:
„Ďakujem za to, že ste mi ukázali, že môžem niečo
dosiahnuť a mám na viac, ako som si myslel.“ Slzy
sa tlačili do očí pani Thompsonovej a jemným
hlasom odpovedala, „Teddy, ty to vôbec nechápeš.
To ty si bol ten, ktorý ukázal mne, že môžem niečo
dosiahnuť a kým som ťa nestretla, nevedela som,
ako poriadne učiť“.
Bernard Koprna, Projekt Zivot.org...

S príchodom leta je plánovanie a
realizácia rekonštrukcie v plnom prúde.
Práce sme rozdelili na tie, ktoré urobí
dodávateľ a pomocné práce vďaka
dobrovoľníkom. Dodávateľsky
realizované práce budú financované z
prostriedkov, ktoré určil Miestny úrad
Ružinov. Z toho vyplynul výber
dodávateľa cez verejné obstarávanie.
Firmy sa mohli prihlásiť do 10. júna
2014. Môžem konštatovať, že všetky
prihlásené ponuky obsahovali náležitosti
potrebné na zaradenie do súťaže. V 25.
týždni prebehne elektronická aukcia a s
víťazom bude podpísaná zmluva o dielo.
Podmienkou čerpania financií je
otvorenie ďalšej triedy v materskej škole
už v septembri nasledujúceho školského
roka 2014/2015. Firma sa preto v
zmluve zaväzuje ukončiť práce v 35.
týždni.

Dobrovoľnícke práce začali vďaka
ochotným rodičom. Do tohto času boli
ukončené všetky búracie práce v rámci
rekonštruovaného krídla. Naplánované je
aj vypratanie miestností, aby firma mohla
nastúpiť a nerušene začať pracovať.
Iniciatíva rodičov Ružinova sa zaviazala
prepojiť kúrenie a cirkuláciu teplej vody.
Pracovníci špecializovanej firmy už začali
viesť vodorovné rozvody kúrenia pod
stropom z miesta kotolne do krídla A.
Naplánované sú aj rozvody cirkulácie
teplej vody, ktoré by tiež mala realizovať
špecializovaná firma. Úlohou
dobrovoľníkov bude vytvorenie
sadrokartónového podhľadu a mamičky
iste pomôžu s maľovaním a nakoniec
upratovaním.

Erika Potocká

Rekonštrukcia západného krídla budovy MŠ Júnové čítanie

Sledujte, prosím, našu stránku a hlavne oznamy o organizovaní brigád
aj cez prázdniny. Budeme potrebovať Vašu pomoc pri prácach

vykonávaných svojpomocne. Pomôžte nám dokončiť západné krídlo do
začiatku školského roka. Ďakujeme .
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Aj keď široké okolie pôsobí trochu fádne, v prípade pekného počasia je to príjemná
vychádzka, kde si užijete trocha samoty a pokoja

Trojhran
Na konci Bratislavy pri obci Rusovce sa nachádza jedno
výnimočné miesto. Trojmedzie, bod, v ktorom sa stre-
távajú hranice troch štátov. Na svete je takýchto bodov
len 157. Okrem samotného hraničného kameňa, ktorý je
výnimočný stretnutím hraníc troch štátov, si môžete
poobzerať kamennú kompozíciu moderného umenia v
prírode. Ide o niekoľko sôch od rôznych umelcov zo
Slovenska, Rakúska a Maďarska. Vznikli v roku 1992 ako
symbol porozumenia, ale bohužiaľ, niektoré sú už dosť
zanedbané. Pri hraničnom trojhrane je aj kus ostnatého
drôtu ako symbol železnej opony.

Tipy na výlety
Ranč pri Oškerde
Toto krásne miesto sa nachádza len 5 km od Žiliny smerom na Kysuce. Zariadenie ponúka
množstvo aktivít pre deti. Nájdu tu malú zoo, hojdačky, kolotoče, ihriská. Môžu si tiež
zajazdiť na poníkoch, koňoch, historickom traktore alebo moderných štvorkolkách.
Majú tu aj svojské originálne kúpele.http://www.rancpriziline.sk

Ranč pod Babicou
Ak budete prechádzať okolím Topoľčian, stojí za zachádzku
príjemný ranč na okraji obce Bojná. Na svoje si prídu nielen deti
ale aj dospelí. Ranč tvorí reštaurácia, detské ihrisko s trampolí-
nou, rybníky, ale aj stále rozrastajúca sa mini zoo. Deti si môžu
zajazdiť na poníkoch, skákať na trampolíne a voziť sa na detskej
štvorkolke. Veľkým lákadlom je miestna mini ZOO. Za 1 euro
uvidíte viac ako 30 druhov zvierat. Zaujmú vás ťavy, lamy, opice,
pštrosy alebo lev s dominantnou voliérou uprostred jazierka. Za
vstup do mini zoo deti do 10 rokov neplatia. Okrem toho je obec
Bojná známa aj svojimi valmi z obdobia Veľkej Moravy. Viac sa
o nich dozviete v novootvorenom Archeologickom múzeu Veľkej
Moravy. Otvorené je denne od 10 do 16-tej hodiny. Nachádza sa
po ceste na ranč v budove miestneho úradu. Obec Bojná sa na-
chádza na hlavnom ťahu Piešťany – Topoľčany, približne 10 km
od Topoľčian. Nie je to veľká zachádzka ani z cestného ťahu
Nitra – Prievidza. http://www.babica-bojna.sk/

Veľmi vám všetkým prajem, aby ste si
užívali koniec tohto školského roka,
potešili sa spolu s vašimi deťmi, že sa
môžu celý deň ešte hrať, naplno si
vychutnali leto a potom s hrdosťou
nastúpili do školy. Prajem vám skoré
a pokojné príchody do školy, ale najmä
radosť zo všetkých malých aj veľkých
úspechov každého
školského dňa.

Laura Karpatová

Jedno sa však rutinou nestane. Úspech
vášho dieťaťa. Tak ako ste sa tešili na
jeho prvé kroky a boli hrdí, keď začalo
hovoriť, tak budete hrdí na každý jeho
úspech v škole. A tých je v prvom ročníku
veľmi veľa! Bude za tým veľa driny, jeho,
vašej a samozrejme driny pani učiteľky,
ale o to viac sa budete tešiť, keď vám
s radosťou ukáže včielku v zošite, keď
budete vidieť, že je samo na seba hrdé,
že si vie prečítať rozprávku, napísať
babke alebo počítať už nie na prstoch.

10

ZO ŽIVOTA ŠKÔLKY

Keď prichádza nová jar,
keď nám radosť sľúbi,
každý chce dať pekný dar tomu, koho ľúbi.

Deti začnú kvietky viť
svojej dobrej mame,
no najkrajší dar je cit, čo v srdiečku máme.

- ALE HLAVNE niekoľko týždňov
predtým naše deti a ich pani učiteľky
neúnavne pripravovali programy,
kostýmy a darčeky s ktorými potešili
nielen svoje mamičky, ale tiež
súrodencov, oteckov a starých rodičov.
Ďakujeme Vám za to!

- naše milé pani upratovačky museli
ešte tuhšie privierať oči nad množstvom
„nenávlekovaných“ hostí na chodbách
škôlky
- búrlivé ovácie ozývajúce sa zo
škôlky prekvapili nejedného
okoloidúceho

- mamičky a možno aj babičky či
oteckovia prevetrali svoje kuchynské
zručnosti pri prípravách rôznych
dobrôt, ktoré potom smerovali na
stolíky v našich triedach

Besiedky ku dňu matiek
Niekoľko májových popoludní:
- rodičia pod rôznymi zámienkami
opúšťali svoje pracoviská v netradične
skorú hodinu
- parkoviská okolo našej škôlky boli
nabité na prasknutie
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Deň detí v MŠ

Milí rodičia predškolákov,
nasledujúci krátky text je určený
predovšetkým tým z vás, ktorí sa idete po
prvýkrát lúčiť so škôlkou. Tým z vás, ktorých
čaká september s veľkým S. Len nedávno
ste svoje bábätko držali v náručí a už sa
nevie dočkať, kedy si naloží svoju novú
školskú tašku na chrbát. Preberme to pekne
pragmaticky, čo vás i jeho čaká.  V našej
rodine končí svoj prvý ročník už druhá naša
dcérka, tak snáď nebudem písať úplne
odveci 
Predovšetkým, tú tašku si hrdo naloží na
chrbát, okrem prvého školského dňa, iba
párkrát. Hrdé prváča si síce bude radostne
poskakovať po chodníku do školy, ale tú
ťarchu učebníc budete ako starostlivý rodič
nosiť asi vy. Závisí od počtu detí, ktorým ju
už nosíte, prípadne od stavu vašej chrbtice,
ako dlho. Veľkú výhodu majú mamičky
tlačiace kočík pred sebou, lebo kočík
odnesie aj niekoľko tašiek. Hmm...“hrdé
prváča si bude poskakovať“... aj toto sa
postupne so skracujúcimi sa dňami bude
meniť. Niežeby sa im prestalo v škole páčiť,
alebo že by nemilovali svoje prvé učiteľky
a netešili sa na kamarátov, len ach to
vstávanie, úlohy a... proste nie je to škôlka.
Veľa z nich by si to rado aspoň na pár dní
v týždni vymenilo, ale – nedá sa.

Našim budúcim prvákom prajeme veľa tvorivosti, úspechov pri spoznávaní písmeniek
a hlavne príjemné chvíle strávené s pani učiteľkami a s novými priateľmi.
Ďakujeme aj našim pani učiteľkám, tetám upratovačkám a tete Boženke z kuchyne za ich
lásku a starostlivosť.

Budete to cítiť aj vy. Ďalší rozmer zodpo-
vednosti. Pamätám si spred troch rokov, pri
našej prvej prváčke, že som brala rána ako
výzvu. Výzvu prísť do školy načas
a v pokoji! Čas sme ešte ako tak zvládali,
ale ako zachovať pokoj, keď všetko ráno ide
proti vám, deťom sa nechce vstať, obliecť
atď... vy sa snažíte byť milí, navodiť
radostnú atmosféru a do toho v čase, keď
už ste mali pred 5 minútami vyraziť z domu
sa začnú deti hádať o nejakú totálnu blb..ť,
vlastne o super dôležitú vec – v našom
prípade viacerých dievčat, napríklad
o gumičku – áno, obyčajnú gumičku do
vlasov. Vypením, pod váhou nahnevanej
rodičovskej autority naskáču konečne do
auta, kde sa vzájomne poospravedlňujeme
a už sa len modlíme, aby štandardná
zápcha trvala neštandardne krátko. Avšak,
aj z tohto sa postupne stane rutina, rovnako
ako z domácich úloh, krúžkov, nakupovania
zošitov, platenia účtov za družinu, za stravu,
zo zabudnutých vecí v škole a nesmiem
zabudnúť na nekonečné stepovanie
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Oslava dňa detí
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Lúčime sa s predškolákmi
Leto a prázdniny
Opäť sa končí školský rok. Prežili sme veľa krásnych, nezabudnuteľných chvíľ spolu s našimi –
vašimi deťmi. Je tu čas, aby sme sa obzreli za seba a zamysleli sa nad tým, čo sa nám
podarilo urobiť a kde máme ešte rezervy. Hodnotíme seba, deti, čo dosiahli, aké sú šikovné...
Tie najšikovnejšie nám už odchádzajú do „veľkej školy“. Väčšina z nich prišla, keď mali 3 roky.
Čo všetko pekné sme prežili, ako sa za ten čas zmenili! Z batoliat vyrástli múdre, odvážne
a šikovné deti. Veríme, že všetci sú výborne pripravení na vstup do 1. triedy.

Milí predškoláci,
prajeme vám veľa
šťastných
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 svätý
Duch a len tí najlepší

a najláskavejší učitelia! Aj my, dospeláci,
sme už v očakávaní leta a jeho slnečných
dní. Túžime si vydýchnuť a nabrať nové
sily. Veríme, že aj vy, milí rodičia, preži-
jete s vašimi deťmi krásne prázdniny, plné
nezabudnuteľných zážitkov. Vám, aj všet-
kým mladším deťom prajeme príjemnú
dovolenku a dovidenia v septembri.
Eva Antalíková

Do školy odchádzajú:
1. ANDRISKOVÁ Michaela
2. BALUN Juraj
3. BENEDIKTOVÁ Diana
4. BLAHUŠOVÁ Zuzana
5. BRDEČKA Adam
6. ČUNDERLÍK Dávid
7. ĎURICA  Matej
8. FARKAŠOVÁ Petra
9. HÁJEKOVÁ Monika
10. HALAMOVÁ Hana
11. HRIVÍK Marek
12. KELEŠI Andrej
13. KOKINDA Christian
14. KÖTELEŠOVÁ Terézia
15. LENGYELOVÁ Elisa

16. LIPOVSKÝ Vincent
17. LONGA Teodor
18. PACHER Matúš
19. PAULÍNYOVÁ Barbora
20. RAJCSINCZOVÁ Andrea
21. SÁDOVSKÝ Janko
22. SLIVOŇOVÁ Sofia
23. ŠIDLÍKOVÁ Vesna
24. ŠMILŇÁKOVÁ Anna
25. ŠTERBÁK Richard
26. ŤAŽKÝ Šimon
27. UVÁČEK Jakub
28. WASCHEK  Dávid
29. ZAČKA Marko

Rozlúčka s pani učiteľkou
Veľa sme sa naučili,
stojíme tu v tejto chvíli,
plní lásky, plní vďaky
ako rozkvitnuté maky,
aby sme vám povedali,
ako sme vás radi mali.
Za tú lásku všetkých detí,
nech vám vravia naše kvety.
Za váš úsmev, milé slová,
ktorými ste vždy a znova
roztvárali naše oči
ako kvety na úbočí.
Za to všetko, čo už vieme
s láskou vám dnes ďakujeme.
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Jakubko Krnáč: Intenzívne udiera tĺčikom na mäso
pterodaktyla.
Uč.: "Kubko, čo to stváraš s tým pravtákom?"
Kubko s dramatickým výrazom v tvári:"Ja ho
oživujem. (tr.Lienok)

Linda Bobríková: "My máme doma taký film.
Herec Judáš zažaloval herca Ježiša a čierni
herci vojaci nasadli do lietadiel a hľadali ho."
Uč.:"Ale lietadlá vtedy neboli."
Linduška:"Jáj, tak do autobusu“ (tr.Lienok)

Paťko Šterbák a Jarko Jediný
Paťko: Vezmem si za ženu Lindušku.
Jarko: Nemôžeš, ona je už obsadená odo mňa,
lebo ja ju chcem.
Ďalej pokračujú  v hádaní, koho si vezmú za
ženu, s kým budú žiť. Dookola padajú mená
“Linduška, Žofka, Linduška, Žofka. Dominik to
uzavrie. Dominik Smolen: Ja budem žiť hokejom.

Výroky a výtvory detí

Uč.: „Deti berte si pyžamká, je piatok
a čakajú nás dva dni voľna.“
Natan:“ Voľno? Ja nepotrebujem
oddychovať, lebo ja som taký TURBO
stále.“ (tr.Lienok)

(tr. Lienok)

(tr. Molýlikov)

(tr. Včielok)

(tr. Mravčekov)
(tr. Vážok)

Jurko Kalafut „Kiahne nám
dal Pán Boh, aby sme ich
zvládli.“ (tr. Lienok)



Dňa 5. júna 2014 sme aj my
oslavovali 20. výročie založenia našej
spojenej školy. Oslavy začali v kostole
o 9.00 hod. svätou omšou, ktorú slúžil
mons. arcibiskup Stanislav
Zvolenský. Kostol bol plný žiakov,
učiteľov, rodičov a vzácnych hostí.
Nemohli sme tam chýbať ani my. Osláv
sa zúčastnili Včielky, staršie deti z triedy
Mravcov a jeden Motýľ. Po svätom
prijímaní sme z celej sily zaspievali tri
piesne. Ide Ježiš, Boh nezomrel - Ježiš
žije, Je veľký náš Boh.

O 10.30 sa konal aj slávnostný program, vrámci ktorého deti z Mš predviedli krátke
pásmo o Dávidovi, alebo - Ako sa z malého chlapca s prakom stal mocný bojovník
a z bojovníka veľký kráľ. Deti trpezlivo a s radosťou tento program vo veľmi krátkom čase
nacvičili. Na javisku príbehom sprevádzali rozprávači: Monika Hájeková, Barborka
Paulínyová, Dávidko Čunderlík, Marek Olexík. Riško Šterbák na nás myslel chorý doma
v posteli. Hlavného protagonistu - Dávida si zahral Šimonko Dovičovič a jeho ovce
stvárnili Tamarka Turlíková, Amálka Salaničová, Emka Brunclíková. Obvzlášť zaujímavý bol
tanec dievčat od Včielok, ktoré si choreografiu do veľkej miery samé vymysleli.

 Najdôležitejšiu úlohu mal však Christián Kokinda, ktorý sa
stále za nás modlil. V závere sme si aj so spevákmi živo
zaspievali pieseň Pán je môj pastier. Veľkým potleskom
ocenené deti sa tešili úspechu. Po príchode do škôlky sme si
za odmenu spravili pred spaním pyžamovú párty a dojedli sme
nezjedené keksíky a tyćinky z besiedok.
informovala Andrejka Hercegová

Veľké oslavy 20. výročia založenia našej Spojenej školy sv. Vincenta de Paul
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Miška Andrisko-
vá, Hanka
Haľamová,
Dianka Benedik-
tová, Zuzka
Blahušová,
Sofia Slivoňová,
Terezka Kote-
lešová. Pomá-
hali im chlapci -
Andrejko Keleši,
Vincko Lipovský,
Matúško Pa-
cher, Šimonko
Ťažký a Ja-
kubko Uváček.

Spočiatku sa škola delila o priestory so štát-
nou školou, avšak od roku 2001 je v budove
sama. Časom vyrástla v pavilóne B druhá
telocvičňa a postupne, s pribúdajúcimi rok-
mi, nastali úpravy budovy - rekonštrukcia
sociálnych zariadení, školskej jedálne a ku-
chyne, zriadenie počítačových učební, jazy-
kového a chemického laboratória. Tento rok
sa zavŕši kompletná rekonštrukcia budovy
materskej školy. Neodmysliteľnou súčasťou
ducha našej školy je malá miestnosť s veľ-
kým poslaním – kaplnka. Sem môže prísť
každý, aby posilnený Eucharistiou či svia-
tosťou zmierenia mohol podľa príkladu du-
chovného patróna školy, konať dobro a slú-
žiť tým, ktorí to najviac potrebujú. Veľmi
dôležitú úlohu v živote školy majú rodičia,
ktorí spolupracujú s vyučujúcimi a dokonca
ich občas zastúpia aj pred tabuľou. Ich nad-
šenie a vytrvalosť pomáhajú zlepšovať ma-
teriálne podmienky školy. Škola spolup-
racuje so Základnou umeleckou školou sv.
Cecílie a folklórnym súborom Kremienok.
Ako povedal sv. Vincent - nič nežiadať, nič
neodmietať, ale ďakovať a prosiť. A pri
oslave 20 - teho výročia vzniku našej školy -
máme za čo ďakovať.

Chcela by som využiť túto príležitosť a po-
ďakovať všetkým, ktorí stáli pri zrode školy.
Bez ich nadšenia a vytrvalosti by sme dnes
nemali čo oslavovať. Ďakujem mojim pred-
chodcom. Vďaka ich námahe a zdolávaniu
prekážok sa podarilo vybudovať školu, ktorá
sa venuje deťom od materskej školy, žia-
kom základnej školy, až po študentov
osemročného aj štvorročného gymnázia.
Vďaka patrí aj všetkým pedagógom, ktorí
boli a sú členmi nášho zboru. Vaše kvality,
odborné, aj ľudské pomáhajú našim žiakom,
nájsť si svoje miesto v živote. Ďakujem aj
ostatným zamestnancom školy. Vaša práca
je skrytá, ale nevieme si bez nej predstaviť,
ani jeden deň. Veľká vďaka patrí rodičom,
ktorí nám zverili to najcennejšie, čo doma
majú – svoje deti. Vďaka OZ Vincentínum
a OZ Iniciatíva Rodičov Ružinova sa darí
neustále zlepšovať materiálne podmienky
školy a budovať spoločenstvo rodičov, detí
a učiteľov. Ďakujem aj našim duchovným
otcom, ktorí sú s nami v dobrom aj zlom
a neustále nás zahŕňajú do svojich
modlitieb. Len Pán jej však dáva rast, preto
Vďaka Ti, Pane, že sme a že si stále
s nami!
Mgr. Andrea Janočková

20. výročie Spojenej školy sv. Vincenta de Paul

Svätého Vincenta podnietili slová sv. Pavla ku konaniu dobra už v jeho
dobe. Tento citát sa stal mottom Spojenej školy sv. Vincenta de Paul, kde
sa Kristova láska stáva viditeľnou v slovách a skutkoch učiteľov aj žiakov.
Spojená škola sv. Vincenta de Paul je už dvadsať rokov ako jediná
cirkevná škola v druhom bratislavskom obvode súčasťou Ružinova.

História školy:
1994 – Základná škola sv. Vincenta de Paul; 8 tried,
             179 žiakov, 16 pedagógov, 3 vychovávatelia
            riaditeľ  Ing. Ján Hero
1999 – riaditeľka Ing. Adriana Miklová
2000 – riaditeľka Mgr. Mária Švantnerová
2001 – Gymnázium sv. Vincenta de Paul
2003 – Gymnázium a základná škola sv. Vincenta de Paul
2006 – Spojená škola sv. Vincenta de Paul (zmena názvu)
2007 – vznik osemročného  gymnázia
2011 – vznik materskej školy
2012 – riaditeľka Mgr. Andrea Janočková
2014 – Spojená škola sv. Vincenta de Paul; 36 tried, 761 žiakov,

57 pedagógov, 11 vychovávateľov
            riaditeľka Mgr. Andrea Janočková

„Kristova láska nás podnecuje.“
                              (2 Kor 5,14)
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27. UVÁČEK Jakub
28. WASCHEK  Dávid
29. ZAČKA Marko

Rozlúčka s pani učiteľkou
Veľa sme sa naučili,
stojíme tu v tejto chvíli,
plní lásky, plní vďaky
ako rozkvitnuté maky,
aby sme vám povedali,
ako sme vás radi mali.
Za tú lásku všetkých detí,
nech vám vravia naše kvety.
Za váš úsmev, milé slová,
ktorými ste vždy a znova
roztvárali naše oči
ako kvety na úbočí.
Za to všetko, čo už vieme
s láskou vám dnes ďakujeme.
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Jakubko Krnáč: Intenzívne udiera tĺčikom na mäso
pterodaktyla.
Uč.: "Kubko, čo to stváraš s tým pravtákom?"
Kubko s dramatickým výrazom v tvári:"Ja ho
oživujem. (tr.Lienok)

Linda Bobríková: "My máme doma taký film.
Herec Judáš zažaloval herca Ježiša a čierni
herci vojaci nasadli do lietadiel a hľadali ho."
Uč.:"Ale lietadlá vtedy neboli."
Linduška:"Jáj, tak do autobusu“ (tr.Lienok)

Paťko Šterbák a Jarko Jediný
Paťko: Vezmem si za ženu Lindušku.
Jarko: Nemôžeš, ona je už obsadená odo mňa,
lebo ja ju chcem.
Ďalej pokračujú  v hádaní, koho si vezmú za
ženu, s kým budú žiť. Dookola padajú mená
“Linduška, Žofka, Linduška, Žofka. Dominik to
uzavrie. Dominik Smolen: Ja budem žiť hokejom.

Výroky a výtvory detí

Uč.: „Deti berte si pyžamká, je piatok
a čakajú nás dva dni voľna.“
Natan:“ Voľno? Ja nepotrebujem
oddychovať, lebo ja som taký TURBO
stále.“ (tr.Lienok)

(tr. Lienok)

(tr. Molýlikov)

(tr. Včielok)

(tr. Mravčekov)
(tr. Vážok)

Jurko Kalafut „Kiahne nám
dal Pán Boh, aby sme ich
zvládli.“ (tr. Lienok)



Deň detí v MŠ

Milí rodičia predškolákov,
nasledujúci krátky text je určený
predovšetkým tým z vás, ktorí sa idete po
prvýkrát lúčiť so škôlkou. Tým z vás, ktorých
čaká september s veľkým S. Len nedávno
ste svoje bábätko držali v náručí a už sa
nevie dočkať, kedy si naloží svoju novú
školskú tašku na chrbát. Preberme to pekne
pragmaticky, čo vás i jeho čaká.  V našej
rodine končí svoj prvý ročník už druhá naša
dcérka, tak snáď nebudem písať úplne
odveci 
Predovšetkým, tú tašku si hrdo naloží na
chrbát, okrem prvého školského dňa, iba
párkrát. Hrdé prváča si síce bude radostne
poskakovať po chodníku do školy, ale tú
ťarchu učebníc budete ako starostlivý rodič
nosiť asi vy. Závisí od počtu detí, ktorým ju
už nosíte, prípadne od stavu vašej chrbtice,
ako dlho. Veľkú výhodu majú mamičky
tlačiace kočík pred sebou, lebo kočík
odnesie aj niekoľko tašiek. Hmm...“hrdé
prváča si bude poskakovať“... aj toto sa
postupne so skracujúcimi sa dňami bude
meniť. Niežeby sa im prestalo v škole páčiť,
alebo že by nemilovali svoje prvé učiteľky
a netešili sa na kamarátov, len ach to
vstávanie, úlohy a... proste nie je to škôlka.
Veľa z nich by si to rado aspoň na pár dní
v týždni vymenilo, ale – nedá sa.

Našim budúcim prvákom prajeme veľa tvorivosti, úspechov pri spoznávaní písmeniek
a hlavne príjemné chvíle strávené s pani učiteľkami a s novými priateľmi.
Ďakujeme aj našim pani učiteľkám, tetám upratovačkám a tete Boženke z kuchyne za ich
lásku a starostlivosť.

Budete to cítiť aj vy. Ďalší rozmer zodpo-
vednosti. Pamätám si spred troch rokov, pri
našej prvej prváčke, že som brala rána ako
výzvu. Výzvu prísť do školy načas
a v pokoji! Čas sme ešte ako tak zvládali,
ale ako zachovať pokoj, keď všetko ráno ide
proti vám, deťom sa nechce vstať, obliecť
atď... vy sa snažíte byť milí, navodiť
radostnú atmosféru a do toho v čase, keď
už ste mali pred 5 minútami vyraziť z domu
sa začnú deti hádať o nejakú totálnu blb..ť,
vlastne o super dôležitú vec – v našom
prípade viacerých dievčat, napríklad
o gumičku – áno, obyčajnú gumičku do
vlasov. Vypením, pod váhou nahnevanej
rodičovskej autority naskáču konečne do
auta, kde sa vzájomne poospravedlňujeme
a už sa len modlíme, aby štandardná
zápcha trvala neštandardne krátko. Avšak,
aj z tohto sa postupne stane rutina, rovnako
ako z domácich úloh, krúžkov, nakupovania
zošitov, platenia účtov za družinu, za stravu,
zo zabudnutých vecí v škole a nesmiem
zabudnúť na nekonečné stepovanie
prváčikovských rodičov pred školou, keď si
dieťa poobede prídu vyzdvihnúť. Skutočne
je pre mňa záhadou, ako im odchod zo
školy môže trvať tak dlho, ale vďaka tomu,
že to trvá takmer všetkým tak, postupne sa
zoznámite s ďalšími rodičmi a snáď strávite
príjemné chvíle.
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Oslava dňa detí
vyvrcholila divadelným
predstavením Sestričky
notičky na dvore MŠ.
Deti sa zapájali do
tancov aj piesní a na
záver dostali aj malé
darčeky .

O čom bol deň otcov? Hlavne o oslave otcov aj celej rodiny. Tradične sa prekonávali rôzne
disciplíny pre pečiatky ale hlavne pre zážitky. Stretnutie rodičov bolo aj o vzájomnom
spoznávaní sa a kamarátskych rozhovoroch. Na konci bola veľká hostina s opekačkou.
Dymilo sa na celý Ružinov, ale najväčšia radosť prišla až večer. Po večernej modlitbe sa
dobrodružstva chtiví rodičia s deťmi a učiteľky pozatvárali do svojich stanov, alebo sa
nasťahovali do domčekov na nožičkách. Slnko najprv zobudilo všetky deti, ktoré svojou
radosťou zo stanovačky, z kamarátov nedovolili rodičom užívať si teplo spacákov. Bolo to
krásne podujatie, ktoré si zaslúži zopakovnie aj na budúci rok.

Deň otcov



Aj keď široké okolie pôsobí trochu fádne, v prípade pekného počasia je to príjemná
vychádzka, kde si užijete trocha samoty a pokoja

Trojhran
Na konci Bratislavy pri obci Rusovce sa nachádza jedno
výnimočné miesto. Trojmedzie, bod, v ktorom sa stre-
távajú hranice troch štátov. Na svete je takýchto bodov
len 157. Okrem samotného hraničného kameňa, ktorý je
výnimočný stretnutím hraníc troch štátov, si môžete
poobzerať kamennú kompozíciu moderného umenia v
prírode. Ide o niekoľko sôch od rôznych umelcov zo
Slovenska, Rakúska a Maďarska. Vznikli v roku 1992 ako
symbol porozumenia, ale bohužiaľ, niektoré sú už dosť
zanedbané. Pri hraničnom trojhrane je aj kus ostnatého
drôtu ako symbol železnej opony.

Tipy na výlety
Ranč pri Oškerde
Toto krásne miesto sa nachádza len 5 km od Žiliny smerom na Kysuce. Zariadenie ponúka
množstvo aktivít pre deti. Nájdu tu malú zoo, hojdačky, kolotoče, ihriská. Môžu si tiež
zajazdiť na poníkoch, koňoch, historickom traktore alebo moderných štvorkolkách.
Majú tu aj svojské originálne kúpele.http://www.rancpriziline.sk

Ranč pod Babicou
Ak budete prechádzať okolím Topoľčian, stojí za zachádzku
príjemný ranč na okraji obce Bojná. Na svoje si prídu nielen deti
ale aj dospelí. Ranč tvorí reštaurácia, detské ihrisko s trampolí-
nou, rybníky, ale aj stále rozrastajúca sa mini zoo. Deti si môžu
zajazdiť na poníkoch, skákať na trampolíne a voziť sa na detskej
štvorkolke. Veľkým lákadlom je miestna mini ZOO. Za 1 euro
uvidíte viac ako 30 druhov zvierat. Zaujmú vás ťavy, lamy, opice,
pštrosy alebo lev s dominantnou voliérou uprostred jazierka. Za
vstup do mini zoo deti do 10 rokov neplatia. Okrem toho je obec
Bojná známa aj svojimi valmi z obdobia Veľkej Moravy. Viac sa
o nich dozviete v novootvorenom Archeologickom múzeu Veľkej
Moravy. Otvorené je denne od 10 do 16-tej hodiny. Nachádza sa
po ceste na ranč v budove miestneho úradu. Obec Bojná sa na-
chádza na hlavnom ťahu Piešťany – Topoľčany, približne 10 km
od Topoľčian. Nie je to veľká zachádzka ani z cestného ťahu
Nitra – Prievidza. http://www.babica-bojna.sk/

Veľmi vám všetkým prajem, aby ste si
užívali koniec tohto školského roka,
potešili sa spolu s vašimi deťmi, že sa
môžu celý deň ešte hrať, naplno si
vychutnali leto a potom s hrdosťou
nastúpili do školy. Prajem vám skoré
a pokojné príchody do školy, ale najmä
radosť zo všetkých malých aj veľkých
úspechov každého
školského dňa.

Laura Karpatová

Jedno sa však rutinou nestane. Úspech
vášho dieťaťa. Tak ako ste sa tešili na
jeho prvé kroky a boli hrdí, keď začalo
hovoriť, tak budete hrdí na každý jeho
úspech v škole. A tých je v prvom ročníku
veľmi veľa! Bude za tým veľa driny, jeho,
vašej a samozrejme driny pani učiteľky,
ale o to viac sa budete tešiť, keď vám
s radosťou ukáže včielku v zošite, keď
budete vidieť, že je samo na seba hrdé,
že si vie prečítať rozprávku, napísať
babke alebo počítať už nie na prstoch.
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ZO ŽIVOTA ŠKÔLKY

Keď prichádza nová jar,
keď nám radosť sľúbi,
každý chce dať pekný dar tomu, koho ľúbi.

Deti začnú kvietky viť
svojej dobrej mame,
no najkrajší dar je cit, čo v srdiečku máme.

- ALE HLAVNE niekoľko týždňov
predtým naše deti a ich pani učiteľky
neúnavne pripravovali programy,
kostýmy a darčeky s ktorými potešili
nielen svoje mamičky, ale tiež
súrodencov, oteckov a starých rodičov.
Ďakujeme Vám za to!

- naše milé pani upratovačky museli
ešte tuhšie privierať oči nad množstvom
„nenávlekovaných“ hostí na chodbách
škôlky
- búrlivé ovácie ozývajúce sa zo
škôlky prekvapili nejedného
okoloidúceho

- mamičky a možno aj babičky či
oteckovia prevetrali svoje kuchynské
zručnosti pri prípravách rôznych
dobrôt, ktoré potom smerovali na
stolíky v našich triedach

Besiedky ku dňu matiek
Niekoľko májových popoludní:
- rodičia pod rôznymi zámienkami
opúšťali svoje pracoviská v netradične
skorú hodinu
- parkoviská okolo našej škôlky boli
nabité na prasknutie
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Bol prvý deň školy. Stála pred triedou plnou piata-
kov a hovorila týmto deťom klamstvo. Ako väčšina
učiteľov sa pozrela na svojich žiakov a povedala im,
že ich má všetkých rada rovnako a že ich všetkých
bude brať takisto. Ale bolo to nemožné, pretože
presne pred ňou, skrčený a zachmúrený v tretej
rade sedel malý chlapec, menom Teddy Stoddard.
Pani učiteľka Thompsonová sledovala Teddyho už
rok predtým a všimla si, že Teddy nevychádza veľ-
mi dobre s ostatnými, jeho oblečenie bolo často
otrhané a skrčené a bolo vidieť, že potrebuje po-
riadny kúpeľ. A Teddy bol navyše aj nepríjemný. Po
niekoľkých mesiacoch sa to dostalo až do takého
bodu, že ju tešilo, keď mohla opravovať jeho
písomky s výrazným červeným perom, robiť veľké
červené X-ká a potom napísať veľkú 5, väčšiu ako
čokoľvek iné, na vrch písomky. V škole, na ktorej
pani učiteľka Thompsonová učila, sa vyžadovalo,
aby sa o deťoch každý rok viedli záznamy. A tak
táto povinnosť neminula ani ju. Teddyho zložku
odkladala až nakoniec, no keď ju otvorila, ako pos-
lednú zo všetkých, bola veľmi prekvapená. Jeho
učiteľka v prvom ročníku napísala: „Teddy je šikov-
ný, veľmi talentovaný chlapec. Má krásny úsmev.
Svoju prácu robí prehľadne a je veľmi dobre vycho-
vaný…je radosť mať takého žiaka.“ Jeho učiteľka
v druhom ročníku napísala: „Teddy je jeden z naj-
lepších študentov a je obľúbený v kolektíve, ale je
nešťastný, pretože jeho matka má rakovinu, je ťaž-
ko chorá a život u nich doma musí byť veľký boj.“
Jeho učiteľka v treťom ročníku napísala: „Teddy
pokračuje v tvrdej práci, ale smrť jeho matky bola
preňho veľmi ťažká. Snaží sa ako len vie, ale jeho
otec sa oňho veľmi nestará a jeho život doma ho
čoskoro ovplyvní aj v škole, ak sa nepodniknú ne-
jaké záchranné kroky.“ Všetky deti jej priniesli dar-
čeky, ktoré boli zabalené v nádherných stuhách
a krásnych papieroch, až na Teddyho darček. Ten
bol len tak ledabolo zabalený v starom zožltnutom
novinovom papieri. Pani učiteľka Thompsonová si
dala tú námahu a otvorila darček uprostred všet-
kých ostatných. Niektoré z detí sa začali smiať, keď
vo vnútri našla kamienkový náhrdelník, s niektorými
kamienkami chýbajúcimi a malý flakón, ktorý bol iba
do polovice naplnený parfumom. No ihneď zasko-
čila všetky smejúce sa deti, keď nahlas pochválila,
aký nádherný náhrdelník dostala. Dala si ho na se-
ba a na zápästie si nastriekala parfum, ktorý jej
Teddy podaroval. Teddy zostal v úzadí a iba neskôr

prišiel za pani Thompsonovou a povedal jej: „Pani
Thompsonová, dnes voniate presne ako moja
matka“.V ten istý deň skončila s učením čítania,
písania a rozprávania. Namiesto toho začala učiť
deti. Od tej chvíle Jana Thompsonová venovala
pozornosť obzvlášť jednému dieťaťu, ktoré všetci
volali „Teddy.“ Začala sa mu venovať osobitnejšie
a zdalo sa, že sa jeho myseľ začína prebúdzať. Čím
viac ho posmelila, tým rýchlejšie reagoval. V dni,
keď sa písal nejaký dôležitý test, si pani učiteľka
Thompsonová nezabudla dať Teddyho parfum.
Koncom roka sa z Teddyho stalo jedno z najmúdrej-
ších detí v triede. O rok neskôr si našla v poštovej
schránke list od Teddyho, kde jej písal, že zo všet-
kých učiteliek, ktoré mal, bola práve pani učiteľka
Thompsonová tá najlepšia. O niekoľko rokov neskôr
dostala znova list a znova od Teddyho. Tentokrát jej
písal o tom, ako úspešne zmaturoval, stal sa jedným
z najlepších študentov z ročníka a že pani učiteľka
Thompsonová je stále jeho najobľúbenejšou učiteľ-
kou. Prešli štyri roky a dostala ďalší list, v ktorom jej
Teddy písal, že prežíva ťažké časy, ale zotrval na
vysokej a je znova jeden z najlepších študentov
v ročníku s niekoľkými oceneniami. Prešlo ďalších
pár rokov a prišiel ďalší list. V tomto liste Teddy vys-
vetľoval, že po vysokej sa rozhodol pokračovať
v štúdiu. List ďalej vysvetľoval, že pani učiteľka
Thompsonová je stále jeho najobľúbenejšou učiteľ-
kou, ale teraz už bolo Teddyho meno dlhšie. List bol
podpísaný:„Mudr. Theodore F. Stoddard“. Príbeh tu
ešte nekončí. Ešte v ten istý rok prišiel ďalší list.
Teddy písal, že stretol úžasné dievča a idú sa zo-
brať. Vysvetľoval, že jeho otec zomrel pred niekoľ-
kými rokmi a chcel by pani učiteľku Thompsonovú
požiadať, či by nemohla sedieť na mieste rezer-
vovanom pre rodičov ženícha. A hádajte, čo si na
seba dala. Mala na sebe ten istý náhrdelník, ktorý jej
Teddy vtedy na Vianoce daroval a voňala rovnako
ako si Teddy pamätal, že voňala jeho matka cez ich
posledné spoločné Vianoce. Objali sa a doktor
Stoddard pošepkal pani Thompsonovej do ucha:
„Ďakujem za to, že ste mi ukázali, že môžem niečo
dosiahnuť a mám na viac, ako som si myslel.“ Slzy
sa tlačili do očí pani Thompsonovej a jemným
hlasom odpovedala, „Teddy, ty to vôbec nechápeš.
To ty si bol ten, ktorý ukázal mne, že môžem niečo
dosiahnuť a kým som ťa nestretla, nevedela som,
ako poriadne učiť“.
Bernard Koprna, Projekt Zivot.org...

S príchodom leta je plánovanie a
realizácia rekonštrukcie v plnom prúde.
Práce sme rozdelili na tie, ktoré urobí
dodávateľ a pomocné práce vďaka
dobrovoľníkom. Dodávateľsky
realizované práce budú financované z
prostriedkov, ktoré určil Miestny úrad
Ružinov. Z toho vyplynul výber
dodávateľa cez verejné obstarávanie.
Firmy sa mohli prihlásiť do 10. júna
2014. Môžem konštatovať, že všetky
prihlásené ponuky obsahovali náležitosti
potrebné na zaradenie do súťaže. V 25.
týždni prebehne elektronická aukcia a s
víťazom bude podpísaná zmluva o dielo.
Podmienkou čerpania financií je
otvorenie ďalšej triedy v materskej škole
už v septembri nasledujúceho školského
roka 2014/2015. Firma sa preto v
zmluve zaväzuje ukončiť práce v 35.
týždni.

Dobrovoľnícke práce začali vďaka
ochotným rodičom. Do tohto času boli
ukončené všetky búracie práce v rámci
rekonštruovaného krídla. Naplánované je
aj vypratanie miestností, aby firma mohla
nastúpiť a nerušene začať pracovať.
Iniciatíva rodičov Ružinova sa zaviazala
prepojiť kúrenie a cirkuláciu teplej vody.
Pracovníci špecializovanej firmy už začali
viesť vodorovné rozvody kúrenia pod
stropom z miesta kotolne do krídla A.
Naplánované sú aj rozvody cirkulácie
teplej vody, ktoré by tiež mala realizovať
špecializovaná firma. Úlohou
dobrovoľníkov bude vytvorenie
sadrokartónového podhľadu a mamičky
iste pomôžu s maľovaním a nakoniec
upratovaním.

Erika Potocká

Rekonštrukcia západného krídla budovy MŠ Júnové čítanie

Sledujte, prosím, našu stránku a hlavne oznamy o organizovaní brigád
aj cez prázdniny. Budeme potrebovať Vašu pomoc pri prácach

vykonávaných svojpomocne. Pomôžte nám dokončiť západné krídlo do
začiatku školského roka. Ďakujeme .
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Hľadá sa širšia polica
Polička, na ktorej máme doma vystavené
všetky výtvory, čo sme doniesli zo škôlky,
praská vo švíkoch. Už nemáme kam
ukladať výkresy, zvieratká, sošky a všetky
ďalšie diela. Hovoríme si, ešteže je koniec
školského roka a máme dva mesiace na
zrealizovanie „poličkovej prístavby“.
Každé dielko (okrem toho, že komplikuje
život našej polici) nesie v sebe kus
príbehu. Ukazuje akoby nejakú etapu
školského roka, ale aj pripomína rozhovory
v triedach: o prírode, vzťahoch, rodine.  Na
jednom vidím, ako naša škôlkarka potrápila
svoju zručnosť práce s tušom, inde sa
popasovala s prepletaním papierových
pásikov...

Dovidenia škôlka
Dovidenia škôlka milá,
veľa si nás naučila.
Spievať, kresliť, počítať,
krásne básne prednášať.
Dovidenia naše hračky,
z nás už budú vzorné žiačky.
Z chlapcov zasa vzorní žiaci,
nevyhnú sa školskej práci.

Čo sme prežili
Apríl:
3.4.  Mám básničku na jazýčku
10.4. detská krížová cesta
11.4. bábkové divadlo „O pahltnom hadovi“
22.1. stretnutie rodičov predškolákov s psychologičkou, riad. školy a zást. 1.st. ZŠ
24.4. poníky v MŠ
Máj:
11.5. bábkové divadlo „Slncový kôň“
19. – 24.5. besiedky pre mamičky
22.5. poníky v MŠ
28.5. bábkové divadlo „Krídla lienky Kikilienky“
Jún:
2.6.   Deň detí v MŠ
5.6.   20. výročie založenia Spojenej školy Vincenta de Paul
18.6. poníky v MŠ; bábkové divadlo „Kto naučí loptu skákať“
19. 6. sv. omša: Božie telo
20.6. Deň otcov v MŠ
24.6. Rozlúčka s predškolákmi
27.6. ďakovná sv. omša
Knižný tip

KNIHA O DETSKEJ REČI
Autor: Katarína Horňáková, Svetlana Kapalková, Marína
Mikulajová, Slniečko, Bratislava, 2005, recenzovala Mgr. Jana
Artimová
Je to veľmi praktická a prehľadná kniha predovšetkým pre
rodičov. Okrem nich aj pre všetkých príbuzných a blízkych detí,
predškolských pedagógov, odborníkov. Pre všetkých,  ktorí chcú o
vývine reči vedieť viac a viac robiť pre vývin dieťaťa. Autorky sú
dve logopedičky a psychologička, ktorá sa venuje detskej reči.  Sú
odborníčkami vo svojich odboroch a súčasne matkami, čo podľa
môjho názoru výrazne pozitívne ovplyvnilo praktickú stránku diela.
Radia nám predovšetkým ako mamy – prakticky a reálne.
Reč je oveľa viac ako slová, ktoré „hotové“ a „správne“ vychádzajú z našich pier. Počas
čítania tejto knihy si  mnohokrát  opakovane uvedomíme, že komunikácia je v ľudskom
živote od samého začiatku,  oveľa skôr ako samotný verbálny prejav.
Táto kniha prostredníctvom komunikačných stratégií predstavuje akúsi bazálnu stimuláciu v
oblasti komunikácie a reči. Ako uvádzajú samotné autorky: u detí s poruchami psychického
vývinu a s poruchami reči. Ponúka naoko jednoduché, samozrejmé a „obyčajné“ rady, ako
komunikovať s deťmi. V skutočnosti sú efektívne, ľahko realizovateľné, dostupné, ale v
našom uponáhľanom svete často zabudnuté.

Redakčná rada Vincentínka
Eva Antalíková, zástupkyňa riaditeľky SŠ pre MŠ, Bronislava Caránková, Juraj Caránek,
Katarína Goliašová, Ingrid Pitoňáková, Laura Karpatová

Vincentínko 03, školský rok 2013/2014

Prosíme, napíšte nám na skolka.irr@gmail.com a dajte nám spätnú väzbu na náš
škôlkarský časopis. Ďakujeme.

Na nedávnej besiedke sme zase videli,
ako sa deti spoločne učili spievať, re-
citovať, hrať svoju rolu, ale tiež trpezlivosti
a schopnosti spolupráce s ostatnými.
Symbolická „polička škôlkarských
výtvorov“ u našich predškolákov už dos-
tala zabrať v plnej miere, od septembra ju
nahradí školská lavica, taška... Všetkým
našim budúcim školákom držíme palce
a iste sa im zíde, ak ich spomenieme vo
svojich modlitbách.
K moru a do batoha cez hory Vám po-
núkame pestré čítanie toho, čo sa stalo za
ostané tri mesiace. Veríme, že vás
zaujmeme aj pobavíme.
Za všetkých tvorcov Vincentínka vám pra-
jeme, aby zážitky z tohto školského roku
vo vás zotrvali ešte dlho. Požehnané leto.

Manželia Caránkovci
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