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2. Nezabudnuteľný zážitok 

Rok 2008 bol bohatý na množstvo školských akcií, no medzi tie naj...si deti najradšej 
spomínajú na svoj sviatok, ktorému v kalendári prislúcha dátum 1.jún-MDD.Vstupná brána 
MŠ na Ul.Škultétyho sa v tento deň premenila na vchod do rozprávkovej ríše, kde všetkých 
oslávencov srdečne vítal „Aladín s krásnou Jasmínou“. Na deti tu čakalo množstvo 
prekvapení–hľadanie čarovnej lampy, pozorovanie okolia z lietajúceho koberca, stavanie 
paláca pre princeznú, hojdanie na exotických zvieratkách, šantenie v skákajúcom hrade, 
pohostenie a zaslúžená odmena. Nuž, kto vie, aké prekvapenie ich čaká nasledujúci rok. 

            

Tým ďalším zážitkom bezpochyby bolo divadelné 
muzikálové vystúpenie všetkých učiteliek 
s názvom „Popletená rozprávka“ pri príležitosti 
sviatku Dňa rodiny. Nebolo to obyčajné 
predstavenie, lebo deti interaktívne 
spolupracovali, komunikovali s rozprávkarom 
a svojimi vedomosťami pohotovo reagovali na 
vzniknuté humorné situácie-žeby vlka zjedla 
Červená čiapočka, kozliatká sa skamarátili 
s vlkom, Janko a Marienka odišli na nákupy 

s ježibabkou a prasiatká vylihovali na pláži? Vďaka deťom to všetko napokon dobre dopadlo. 
A bavili sa skvelo nielen deti, rodičia či starí rodičia, ale aj účinkujúci, ktorí toto predstavenie 
s radosťou a láskou k svojmu povolaniu, pre všetkých pripravili.  

                                            

Srdečná vďaka za krásne zážitky! 



 
 

 



3. Memorandum dieťaťa 

- Nerozmáznavajte ma. Veľmi dobre viem, že nemusím dostať všetko, čo si pýtam. Iba vás 
skúšam. 

- Nebojte sa byť na mňa rázni. Mám to radšej. Umožňuje mi to vedieť, na čom som. 

- Nedávajte sľuby, možno ich nebudete schopní dodržať a to by podkopávalo moju dôveru vo 
vás. 

- Nedajte sa nachytať na moje provokácie, keď hovorím a robím niečo len preto, aby som vás 
nahneval. Inak sa budem snažiť o viac „víťazstiev“. 

- Nenapomínajte ma pred ľuďmi. Budem na to lepšie reagovať, ak mi to poviete potichu 
v súkromí. 

- Nezabúdajte, že rád experimentujem. Z toho sa učím, takže, prosím vás, znášajte to. 

- Neochraňujte ma pred dôsledkami. Potrebujem ich poznať zo skúseností. 

- Nevenujte priveľa pozornosti mojim drobným ochoreniam. Môžem si zvyknúť tešiť sa 
z chorôb, ak sa mi pri tom venuje veľa pozornosti. 

- Neodstrkujte ma, keď kladiem poctivé otázky. Ak tak urobíte, zistíte, že som sa prestal 
vypytovať, a že hľadám informácie niekde inde. 

- Neodpovedajte na „bláznivé“ alebo bezvýznamné otázky. Ak tak budete robiť, zistíte, že len 
chcem, aby ste sa mnou zaoberali. 

- Nechcem, aby moje obavy vzbudili vašu starosť. Potom sa budem obávať ešte viac. Ukážte 
mi prejav odvahy. 

- Nezabúdajte, že sa mi nemôže dariť bez veľkého pochopenia a povzbudenia, ale niekedy sa 
zabúda na pochvalu, hoci je poctivo zaslúžená. Na pokarhanie sa však často nezabúda. 

- Zaobchádzajte so mnou ako so svojimi priateľmi. Potom aj ja budem vaším priateľom. 
Zapamätajte si, že sa viac naučím od vzoru ako z kritiky. 

1. Úvodník - slovo pani riaditeľky 

Dieťa v prostredí materskej školy 

Usporiadanie denných činností v materskej škole má rešpektovať predovšetkým 
potreby, záujmy a rozvíjať individualitu dieťaťa tak, že dieťa bude zároveň akceptovať 
iné deti v skupine-triede. 

Učiteľ preto vytvára hrové prostredie a také pedagogické situácie, v ktorých má každé dieťa 
pocit istoty a bezpečia. Zámerne eliminuje stres a uľahčuje plynulú adaptáciu dieťaťa 
na materskú školu a vytvára tak dobré predpoklady aj na jeho neskoršú adaptáciu 
v materskej škole. 

Dôležité je uspokojovanie nižších a vyšších potrieb detí/nižších fyziologických potrieb-
pravidelné podávanie jedla, dôsledné uplatňovanie hygienických návykov a z vyšších potrieb-
potreba istoty a bezpečia a potreby spolupatričnosti a lásky. 

 



Potreby dieťaťa: 
1. Potreba citovej náklonnosti zastrešuje všetky drobné prejavy lásky, ktoré sa dieťaťu 
denne dostávajú, či už v rodinnom prostredí alebo v materskej škole. 
2. Potreba porozumenia, keď sa dieťa často správa z hľadiska jeho vlasnej logiky, tak, 
aby sa zapáčilo dospelým. 
3. Potreba byť rešpektovaný je poslednou najdôležitejšou potrebou. 
Denný poriadok v materskej škole 
Usporiadanie denných činností pravidelne sa opakujúcich, vedenie školy spracúva vo forme 
denného poriadku. 
Denný poriadok -  má byť dostatočne pružný 

- má umožňovať reagovať na potreby a záujmy každého dieťaťa 
- má poskytovať priestor na pokojný, bezpečný a zmysluplný aktívny 

pobyt dieťaťa v materskej škole 
Súčasťou denného poriadku sú tieto organizačné formy: 

1. hry a hrové činnosti 
2. pohybové a relaxačné cvičenia 
3. pobyt vonku 
4. činnosti zabezpečujúce životosprávu 
5. odpočinok 
6. edukačná aktivita 

     Denný poriadok 3 – 6 ročné deti našej materskej školy 

06,30-otvorenie MŠ, schádzanie, hry a hrové činnosti/podľa priania a predstáv detí-priamo 
i nepriamo usmernené/,plánovanie/navrhovanie aktivít, individuálne, skupinové alebo 
frontálne činnosti a aktivity. edukačné aktivity, osobná hygiena, individuálne jazykové 
chvíľky, ranný kruh-rozhovory, diskusie atď.-pohybové a relaxačné cvičenia 
08,45-činnosti zabezpečujúce životosprávu/osobná hygiena/,desiata, stolovanie, 

-edukačné aktivity zamerané na rozvoj rečovej,pohybovej,hudobno-
pohybovej,výtvarnej,dramatickej,grafomotorickej aktivity atď., pobyt vonku spojený 
s vychádzkou do blízkeho okolia, príp. realizovaný na školskom dvore 
s rôznymzameraním/pohybovým,environmentálnym,dopravným,ekologickým atď. 

11,45-činnosti zabezpečujúce životosprávu/osobná hygiena, obed, stolovanie-odpočinok/ jeho 
dĺžka je závislá od potrieb detí-minimálne 0,5 hod., krúžkové činnosti 

14,45-činnosti zabezpečujúce životosprávu/osobná hygiena/,olovrant, stolovanie 
-hry a hrové činnosti do postupného odchodu detí domov/podľa priania a predstáv detí, 
navodené, priamo i nepriamo usmernené/,individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti 
a aktivity, edukačné aktivity, individuálne jazykové chvíľky, hodnotenie dňa, od 16,00 
rozchádzania sa detí domov 
17,00-koniec prevádzky MŠ              

Je nutné uvedomiť si, že zdravie osobnosti je tvorené harmonickým zosúladením 
fyzickej, psychickej, sociálnej, environmentálnej a duchovnej roviny zdravia. Preto 
v rámci všetkých činností v MŠ je nutné mať na zreteli, že podpora a ochrana zdravia 
dieťaťa sa musí realizovať vo všetkých piatich oblastiach zdravia. 

                                                                        
                Mgr. Slávka Iľková  

       riaditeľka materskej školy      



                       

4. Naše úspechy v roku 2008 

-čo dokážu škôlkari pri reprezentácii svojej školy 

 

Výtvarné súťaže: 
DÚHA 

1.J.Sagan                                 1.miesto      /elok.tr.MŠ,Ul.29.augusta/ 

2.A.Onuščáková                       2.miesto     /MŠ, Ul. Škultétyho/ 

Maľujeme so Spoločnou Zdravotnou Poisťovňou a Wustenrot Poisťovňou na tému:  

„Moja škôlka a kamaráti v nej“  5-6roč.deti   /elok. tr. MŠ, Ul. Pri Polícii/ 

Maľujeme s Políciou: 

„Snehulienka tak trochu inak - Nebezpečenstvá, ktoré na deti striehnu“    4-6roč.deti   /elok. tr. MŠ, 
Ul. Pri Polícii/ 

 

Ľudová tvorba: 
Veľkonočná prezentácia „Kraslíc“ vo Vlastivednom Múzeu v Trebišove          /všetky deti/ 

Prezentácia folklórneho krúžku „Vretienko“ na prehliadke v speve ľudových piesní v Kuzmiciach 
„Špivanočky mojo“ a v speve Slovanských piesní v Múzeu v Trebišove 

Maľovanie zážitkov zo speváckej prehliadky detských ľudových piesní „Vretienko mi padá“      5-
6roč.deti  /elok. tr. MŠ, Ul. Pri Polícii/ 

 



Športové súťaže: 
Olympiáda predškolákov     XI. ročník 

Celkové umiestnenie: 

1.miesto – MŠ, Ul. Škultétyho 

4.miesto – elok. tr. MŠ, Ul. Pri Polícii 

6.miesto – elok.tr.MŠ,Ul.29.augusta 

Umiestnenie jednotlivcov: 

MŠ, Ul. Škultétyho 

1.E.Kerestiová  /ml. d/                                                                         1.miesto – hod loptičkou 

                                                                                                            3.miesto – beh na 20m 

                                                                                                            3.miesto – skok do diaľky 

2.S.Kopas   /st.ch/                                                                              3.miesto – skok do diaľky 

3.L.Kolesárová  /st. d/                                                                        2.miesto – hod loptičkou 

4.J.Dudurič  /ml.ch/                                                                            1.miesto – hod loptičkou 

                                                                                                          1.miesto – skok do diaľky 

                                                                                                          2.miesto – beh na 20m    

 elok. tr. MŠ, Ul. Pri Polícii 

1.K.Takáčová  /ml. d/                                                                        1.miesto – beh na 20m 

2.S.Obrinová  /ml. d/                                                                        2.miesto – beh na 20m 

 

3.S.Kožuchová  /st. d/                                                                        1.miesto – beh na 20m 

                                                                                                         3.miesto – skok do diaľky 

4.A.Vargaeštok  /st.ch/                                                                     1.miesto – skok do diaľky 

                                                                                                            1.miesto – beh na 20m 

elok.tr.MŠ,Ul.29.augusta 

1.B.Vargová  /st.d/                                                                           1.miesto – skok do diaľky 

Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu našej školy a želáme veľa úspechov 
v ďalších súťažiach!!!   



5. Rok v skratke 

Počas celého roka sa stále čosi deje v našej Materskej škole, tak čítajte. 

JANUÁR – čas zimných vychádzok do prírody, šantenie na snehu a so snehom, kŕmenie 
vtáčikov, kvíz-„Spoznaj svoju krajinu“ 

FEBRUÁR – je to mesiac fašiangový, prehliadka originálnych karnevalových masiek, 
rozlúčka s muzikou-pochovávanie basy 

MAREC – spoznávanie našich veľhôr – lyžiarska škola v prírode v Liptovskom Jáne 

APRÍL – a je tu vítanie jari, vynášanie Moreny, oslava Dňa zeme, výstava veľkonočných 
kraslíc, jarná vychádzka-čistenie prírody od odpadkov 

MÁJ – stavanie májov pre všetky krásne dievčence, vyznanie mamičkám-oslava Dňa matiek, 
cyklotúra s in-line túrou na cyklistickom chodníku 

JÚN – sviatok detí MDD – „Aladín a Jasmína“, prehliadka so zameraním na zdravotnú 
výchovu „Evička nám ochorela“, športová Olympiáda predškolákov, vedomostná previerka-
pasovačka s prvákmi, rozlúčka s MŠ 

JÚL a AUGUST – hurááááá prázdniny, prevádzka na jednotlivých zariadeniach – 
spoznávame nových kamarátov, letné šantenie 

SEPTEMBER – vitaj v škôlke kamarát, rozlúčka s letom-tvorivé dielne „Klobúkový deň“, 
plody zeme-príchod Jabĺčkovej pani, spoznávanie okolia 

OKTÓBER – bezpečne na ceste-spolupráca s Políciou, úcta k starým rodičom, plavecký 
výcvik-otužujeme sa vodou, jesenné branno-turistické vychádzky do prírody, zber lesných 
plodov-starostlivosť o zvieratá, veselá šarkaniáda, návšteva bábkového divadla v Košiciach, 
ochutnávka zdravých jedál, detská prehliadka spevu ľudových piesní „Špivanočky mojo“  

NOVEMBER – Hellowenské párty, dyňkové popoludnie s rodičmi-Miss tekvica, príchod 
Martina na bielom koni, ľudové zvyky a obyčaje-priadky na dedine  

DECEMBER – vitaj v škôlke Mikuláš, Lucia-nositeľka svetla, tvorivé dielne, vianočné 
vystúpenia-Čaro vianoc-Vianočné sny 



6. Fotookienko 

 

-zaznamenané okienkom fotoaparátu, čo sa deje v našej škole 

            

          

 

„Dáždnikový pochod-nevadí že neprší! Malí ochranári-naše pracovné políčko. Až tri vrecia 
odpadu! Na plavárni-my sa vody nebojíme!“ 

 

 

 

 



                     

           

          

         

 

„Uctili sme si starých rodičov, Takto sme lyžovali na Liptove -  relaxovali v soľnej jaskyni a šantili na 
pyžamovej párty. Na snehu nám nesmel chýbať snehuliak Guliguliak, Sláva je tu karneval, Postavili sme 
si máje.“ 



          

 

          

         

         

„Mamičky-veľmi vás ľúbime, Navštívili sme požiarníkov, Výlet do kaštieľa v Borši sa  nám vydaril, Takto 
zbierame úrodu v jeseni, Nezabúdame ani nakŕmiť zviratká, Preverili sme si vedomosti o našej krajine 
a takto sa spolu hráme.“ 



           

 

              

              

              

„Toto sú naše usmiaté mažoretky, Héj-kedz sebe zašpivam, Deň zeme-prebúdzanie sa prírody, V hrade 
Aladína sa dobre skákalo, S Adamkom hravo-zdravo zvládneme aj prvú pomoc, Na bicykloch do 
prírody.“ 

 



              

          

         

 

„In-line túra v parku-to teda bolo niečo! Miss najkrajšia tekvica-Hellowenska párty. Zdobenie 
klobúkov-šikovné ruky rodičov. Vianočné vystúpenie-Anjelské dielničky.“ 

 

 

 

 

 



7. Čo o nás napísali v tlači 

-spomienky na vydarené akcie 

                 

                                     

        



 

 

 

 



8. Okienko škôlkara 

„Krúť sa, vrť sa jazýček, hovor veľa básničiek. 

Štebotaj si ako vtáčik, rap-rap, rapotáčik.“ 

 

 

 

 



Omaľovánka-čarovné farbičky 

 

 

 



Grafomotorika-čo dokážem s ceruzkou 

 

 

 



Budem škôlkarom - cestička do školičky 

 

 



9. Okienko pre rodičov 

- Malá pomoc pri výchove, dobrá rada  z praxe učiteliek 

                                                  Desatoro pre rodičov 

1. Mamka a ocko do škôlky chcem chodiť pravidelne 

2. Nedávajte ma do škôlky chorého, aby som nenakazil svojich kamarátov 

3. Nenoste ma do škôlky nedoliečeného, aby som nenakazil svojich kamarátov 

4. Mamka a ocko po chorobe predložte pani učiteľke doklad od lekára o mojom zdravotnom stave 

5. Lieky pani učiteľky v škôlke nepodávajú 

6. Zaujímajte sa o dianie v materskej škole, zúčastňujte sa rodičovských združení, akcií, tvorivých dielní 

7. Pomáhajte škôlke i drobnosťami 

8. Pyžamko mi vymieňajte každé dva týždne, uteráčik každý týždeň, posteľné prádlo 1x mesačne 

9. Ak mi dáte hračku do škôlky, nehnevajte sa ak ju pokazím 

10. Ak sa v škôlke ušpiním, nezabudnite, že aj vy ste boli malými deťmi /nechávajte mi v skrinke veci na 
prezlečenie/. 

                                   Imunita, jej zníženie a podpora 

Okolo tretieho roku života dieťa potrebuje kontakt s rovesníkmi, a práve v tomto období začína pravidelne 
navštevovať detský kolektív-materskú školu. Mierne ochorenia sú v tomto období pre imunitu dieťaťa do určitej 
miery prínosom-dieťa tak zvyšuje imunitnú schopnosť organizmu a vytvára si imunitnú pamäť. Každý rodič by 
si mal však uvedomiť, že choré dieťa do kolektívu nepatrí, pretože aj mierne virózy postihujúce respiračný trakt 
sú v detskom kolektíve veľmi nákazlivé a môžu zasiahnuť aj deti, ktoré ešte nie sú z predchádzajúceho 
ochorenia dobre vyliečené a neprešli dostatočnou rekonvalescenciou. Každá choroba pri normálnej imunitnej 
odpovedi trvá najmenej týždeň. 

Čo oslabuje imunitný systém? Okrem prekonaných infekčných ochorení pôsobí negatívne celý rad vplyvov: 
nesprávna životospráva/hlavne priveľa cukru v detskom veku/,stres, z nečistené životné prostredie, nedostatok 
pohybu, nedostatok spánku, časté užívanie antibiotík, rôzne druhy žiarenia, zlá psychická kondícia, ktorá  je 
spojená s imunitným systémom.  

Ako si posilniť imunitu? Chladnejšie počasie väčšina rodičov považuje za nevhodné na prechádzky s deťmi. 
Opak je pravdou. Chladnejšie a pokojne aj mierne sychravé počasie môže imunitu detí len a len podporiť. Treba 
dbať na to, aby dieťa okrem častého pobytu na čerstvom vzduchu malo zabezpečený dostatočný prísun pestrej 
stravy. Nadmerný prísun cukru by mal rozumný rodič regulovať. Výborným spôsobom posilnenia imunity je aj 
otužovanie. Kúpeľ či sprchu ukončíme vlažnou vodou, neskôr, keď si dieťa zvykne, studenou vodou. 

Bližšie informácie: WWW.detskechoroby.rodina.sk 

 

 

 

 

 

 



10. Rada školy 

Predseda: p. V. Hutmanová 

Členovia:p.V.Štefaňáková-zástupca pedagogických zamestnancov 

               p.J.Kertiščáková-zástupca nepedagogických zamestnancov 

               Mgr.L.Janoková-zástupca rodičov 

               Mgr.L.Kožuchová-zástupca rodičov 

               Mgr.A.Berešová-zástupca rodičov 

               p.B.Vernusová-zástupca rodičov 

               PaedDr.J.Faťara-zástupca mesta 

               Ing.T.Varhaníková-zástupca mesta 

               p.M.Dragula-za zriaďovateľa-poslanec 

               MUDr.M.Halapin-za zriaďovateľa-poslanec 

Milí rodičia a priatelia materskej školy, 

dovoľujeme si Vás touto formou osloviť a poprosiť v mene Rady školy i Výborov rodičovských združení 
o poskytnutie 2% z celkovej zaplatenej dane z príjmov za rok 2008 v prospech Rodičovského združenia 
našej školy. 

Pri tejto príležitosti Vás chcem informovať, že Rodičovské združenia pri našej škole sú zaregistrované 
Notárskou komorou SR do zoznamu organizácií, ktoré sa môžu uchádzať o vyššie uvádzané prostriedky 
daňovníkov. Preto si Vás dovoľujeme v jeho mene osloviť a požiadať o tieto peňažné prostriedky, ktoré budú 
použité v súlade so Štatútom rodičovského združenia školy na podporu výchovy a vzdelávania na materskej 
škole, ktorú Vaše dieťa navštevuje.    

RZ pri Materskej škole, Ul. Škultétyho 1031/26                                       č. ú. 17319617/884 

RZ pri MŠ, Ul. Škultétyho 1031/26, el. tr. Ul. Pri Polícii 2667 

č. ú.   17319617/1050 

RZ pri MŠ, Ul. Škultétyho 1031/26, el. tr. Ul. 29.augusta 392 

č. ú.   17319617/2614 

Zároveň si dovoľujeme poďakovať všetkým, ktorí nás v predchádzajúcom 
roku podporili. 

Srdečne ďakujeme - „KTO SRDCOM DÁVA,DVAKRÁT DÁVA!!!“ 



11. Čo nám chutí 

Vždy v jeseni, keď sú záhrady plné úrody, nesmie z nich nič chýbať ani v jedálničkoch našich 
škôlkarov. Tety kuchárky dokážu prekvapiť nielen malých, ale aj veľkých. Tak vam ponúkajú 
zopár receptov, ktoré sú chutné a najmä jednoduché na prípravu. 

Špenátová nátierka: 

Suroviny pre 4 osoby: 125g masla,16g mrazeného špenátu,1-2 zúbky cesnaku/podľa vlastnej 
chuti/,soľ 

Príprava: maslo vymiešame, špenát udusíme na troche oleja a vychladnutý ho pridáme 
k maslu, dochutíme cesnakom, soľou a spolu všetko vyšľaháme do peny. 

Jablkový koláč z ovsených vločiek 

Suroviny na jeden plech:500g ovsených vločiek,8dcl mlieka,200g práškového 
cukru,1vanilínový cukor,50g polohrubej múky,1maslo,mletá škorica,1balík hrozienok,1500g 
jabĺk 

Príprava: Ovsené vločky navlhčíme v mlieku, prisypeme škoricu,1/2hrozienok,1/2cukru-
necháme to postáť 20minút.Dáme na vymastený a posypaný plech. Na to dáme očistené 
postrúhané jablká, zvyšok cukru, hrozienka, škoricu. Navrch nakrájame plátky masla 
a pečieme pri 200°C asi 20minút. 

Jablkovo-pomarančový šalát: 

Suroviny:/prispôsobiť počtu osôb/ 4 jablká,1-2pomaranče,citrón,cukor,voda 

Príprava: Umyté očistené jablká postrúhame, pomaranče olúpeme a nakrájame na malé kocky. 
Nálev pripravíme z vody, cukru a citrónovej šťavy. 

DOBRÚ CHUŤ! 
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