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1. Hymna škôlky 

 

Budík zvoní, uţ je ráno, kto mi zase kradne spánok. 

Hlava sa mi zamotá, kedy bude sobota. 

Rýchlo vstávaj, mamka volá,  mne sa nechce, to je smola. 

Čo mi iné ostáva, ţivot je len zábava. 

 

Môţte hľadať v šírom svete, lepšiu škôlku nenájdete. 

Víta nás vţdy s milou tvárou, poď sa hrať a dobré ráno. 

Chalani a super baby, skáču si  v nej ako ţaby. 

Kto sa teší, zatlieska, najlepšia je škola materská... 

 

                                                                                     Ľ. Hreha, Spieva celá škôlka 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Epidémia s názvom obezita 

Milí rodičia, 

u nejedného z nás dodnes pretrváva predstava o zdravom dieťati ako o „dobre vyzerajúcom“ 

dieťati. Myslíme si, ţe aj keď je v detstve trošku bucľaté, v dospelosti z toho určite vyrastie. 

Opak je však pravdou. 

Podľa štatistík obézne deti majú sklony ostať obéznymi aj v dospelosti. A tak sa veľmi skoro 

stanú kandidátmi na mnohé závaţné ochorenia ako je diabetes, poruchy metabolizmu, 

ochorenie ţlčníka, ischemická choroba srdca, vysoký krvný tlak, problémy s chrbticou, 

pohybom, atď.  

Obezita však nie je len zdravotný problém, ale aj estetický a sociálny. Obézne dieťa sa často 

krát nedokáţe začleniť do kolektívu, je ním odstrkované a zosmiešňované. 

Je síce pravdou, ţe obezita môţe byť aj dedičná, no mnohé chyby v jedálničku dieťaťa robíme 

aj my. Problém nastáva vtedy, keď svoje dieťa kŕmime energeticky bohatšou umelou výţivou 

uţ od raného detstva, prekrmujeme ho a neskôr mu dovolíme nekontrolované maškrtenie. 

Podľa odborníkov by dieťa malo jesť 5- krát denne a prvým jedlom by mali byť, prirodzene, 

raňajky. Ukazuje sa však, ţe často to býva aţ desiata a neraz obed. Niet divu, ţe sa potom 

dieťa nevie „dojesť“ a svoj hlad zaháňa chipsami, chrumkami, keksíkmi, či orieškami 

a dopĺňa to celodenným popíjaním vysoko energetických nápojov, ktoré mu navyše smäd 

neuhasia, ale naopak, ešte vyvolávajú. Určite sa nedá dieťaťu odoprieť nejaká tá sladkosť, 

pretoţe by si k nej mohlo hľadať cestu bez našej kontroly a okrem toho – zbytočne by sme 

provokovali jeho túţbu po nej. Doprajme mu však kvalitnú čokoládu (po kúskoch) a skúsme 

tieţ ponúknuť inú alternatívu sladkostí –musli, či sušené ovocie. 

Všetko, čo môţe priniesť obezita do ţivota nášho dieťaťa je dosť na to, aby sme: 

- dbali o jeho pravidelnú stravu v primeranom mnoţstve (5x denne), 

- dohliadli na pestrosť stravy s prevahou zeleniny, ovocia a mliečnych výrobkov, 

- dbali na pitný reţim (nesladené nápoje), 

- jedlom netrestali ani neodmeňovali, 

- dieťa videli k športom a pravidelnému pohybu, 

- dbali o jeho dostatočný oddych a zdravý spánok. 



3. Deň detí 

„Ahojte šmolkopomocníci, aká som len rada, ţe ste prišli! Prípravy na náš večerný šmolkobál 

uţ boli v plnom prúde, keď zlý Gargamel objavil naše šmolkomestečko a uniesol polovicu 

šmolkov. Ostatní  ich spolu s Tatkom šmolkom šli hľadať. Kaţdú chvíľu by sa mali vrátiť, no 

ja sama určite nestihnem všetko na šmolkobál dokončiť. Pomôţete mi?“  

Takto vítala Šmoulinka všetky deti prichádzajúce do Materskej školy Škultétyho, elokované 

pracovisko Ul. Pri Polícii, kde uţ na ne čakalo osem stanovíšť. Na kaţdom z nich plnili deti 

rôzne úlohy – namotávali nite na nové šaty pre šmolkov, hotové šaty zdobili farbami, varili 

šmolkonápoje, zbierali a triedili lesné plody na hostinu, stavali rýchle šmolkoauto, pomáhali 

pri hľadaní húb v lesnom labyrinte a učili sa novú šmolkopieseň. Práce mali stále vyše hlavy, 

preto si ani nevšimli, ţe čas, ktorý preţili v šmolkomestečku, sa pomaly chýlil ku koncu.  

A tak sa rozlúčili so Šmoulinkou a v dobrej nálade, plní dojmov si cestou do svojej materskej 

školy rozprávali, čo všetko zaţili. Aj pani učiteľky boli spokojné, lebo sa im znova podarilo 

vyvolať úsmev a spokojnosť na tvárach všetkých detí.. 

  

                                                                                                                            

                           



                         

 

                              

        

                          

 

                         



4. Za dverami našej škôlky... 

       „Skadiaľ som, stadiaľ som, slovenského rodu som...“ 

 

        SEPTEMBER 

                     

                                                                                                                Jesenná branná vychádzka 

         OKTÓBER 

                          

                                                                                                                 Deň chôdze                               

                        

                                    Jesenná ochutnávka                                          Zemiaková šaráda - Slniečka 

 

 



  NOVEMBER 

         

           Návšteva kúzelníka Wolfa                Tvorivá dielňa - Medvedíci    Tvorivá dielňa - Srdiečka 

     Posedenie pri čaji - Hviezdičky    

  

                        

   DECEMBER 

           

                                                                               Na Mikuláša                          

         

    Viktor 

 



              

       

          Vianočná besiedka – Kvapky           Vianočná besiedka – Srdiečka          Vianočná besiedka - Hviezdičky 

                                                                                             

    JANUÁR 

     

                 Zimná branná vychádzka                              Expozícia zvierat                                   Hvezdáreň u nás 

 

   FEBRUÁR 

         

                  Návšteva pani zubárky                                  Karneval                  Spolupráca so ZŠ-interaktívna tabuľa                            

 

     MAREC 

       Návšteva kniţnice                                                                                         



      MÁJ   

 

                           

                            Škola v prírode vo Vernári                                                              Nočný pochod    

                         Hry v prírode               

               

                                     

          

                          Mamičky Kvapôčok  Mamičky  Medvedíkov                               Mamičky Slniečok 

        

                            Mamičky Srdiečok                               Mamičky Hviezdičiek 

                           

                                       



                          

                                                                                                                     Jarná branná vychádzka                                

         JÚN  

                            

                                         MDD - Šmolkovia                                 Letná branná vychádzka 

 

                                

                                     Na návšteve u hasičov      17. ročník športovej olympiády 

                                 

                                                          Čičmany                                                                 Divadlo v MŠ 

                                

 



        Hrám sa a spoznávam svet kedysi a dnes. „ Dzeci, hrajme še...“ 

        SEPTEMBER 

         

                                         Jabĺčková pani 

        OKTÓBER 

             

                   Jesenná ochutnávka                         Cvičenie so slniečkom                   O Guľkovi Bombuľkovi                  

          NOVEMBER 

                      

                                                    Dyňové popoludnie                                             Katarína – priadky 

                    Stretnutie s kúzelníkom 



           DECEMBER 

         

                                                                                                                           Kračúnsky jarmok 

       

                                                                                                     Na Mikuláša 

            Muzikál – Rozprávkové Vianoce s Popoluškou 

 

              FEBRUÁR 

                           

                                            



                       

                                                                                                                                    Čas  karnevalov  

                   Fašiangy 

           MAREC 

                                  

                            Vynášanie Moreny                                                                  Vesmír očami detí 

            APRÍL 

                  Deň Zeme                                        



                 MÁJ 

                          

                                                                                                            Stavanie mája             

                                 

                                             Pozorovanie hviezd                                     Škola v prírode vo Vernári 

                JÚN 

                            

                                                                                                      Športová olympiáda 

                                                                                                                                                        
  

                                            MDD – Šmolkodeň                   Hudobné vystúpenie - Ako lienka stratila bodku                                      



      „Škôlka pod zeleným smrekom“ 

        OKTÓBER 

                                  

                                                                                                                              Rozprávka „O autíčku“    

                              

                                                                                              So ţabiakom Dodom na kruhovom objazde 

                          

         Návšteva mestskej kniţnice – Guľko Bombuľko                               Zber kamienkov – slimák 

                              

                                                          Zber zeleniny                                                   Jesenná ochutnávka 



                          

                        Stretnutie so starými rodičmi                                                        Vyrezávanie tekvíc 

           DECEMBER 

                                

                                                                                                                                                        Mikuláš 

                                

                                          Návšteva druţinárov                                                         Vianočná besiedka 

             JANUÁR 

               Návšteva hvezdárne             



            FEBRUÁR 

                                 

                                       Deň otvorených dverí                                                                        Karneval 

                  Pochovávanie basy 

           APRÍL                               

                          

                    Deň otvorených dverí zelených škôl                        Deň Zeme 

                             

                Divadielko – Medovníková chalúpka               Jarná branná vychádzka 



                               

                                    Práce na školskom dvore           Hlasné čítanie s druţinármi 

                            

                                       Návšteva zubárky                                     Výstava kraslíc            

         MÁJ 

           

                                           Stavanie mája 

                    

                          Návšteva ţelezničnej stanice                                                       Deň matiek 



                     

                                   Na návšteve u hasičov 

             JÚN 

                                  

                                                              Deň detí                                                      Športová olympiáda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Úspechy našich detí   

Výtvarné súťaţe – účasť a umiestnenie 

Vesmír očami detí 

 

     MŠ, Ul. Škultétyho 

 

      MŠ, U. Pri Polícii 

 

       MŠ, Ul. 29.augusta 

Terézia Goreová 

Kristína Pokrivňáková 

Sára Černáková – 2.miesto 

Vladimír Dvorový 

Alexandra Zbojovská 

Sidónia Sokolová 

Radka Tóthová 

Iryna Slyvka 

Júlia Hudecová 

Viktória Cabadová 

 

 

 

Farebná dúha 

 

     MŠ, Ul. Škultétyho 

 

      MŠ, U. Pri Polícii 

 

       MŠ, Ul. 29.augusta 

Laura Timková 

Viktória Birová 

  

 

 Záhradka 

 

     MŠ, Ul. Škultétyho 

 

      MŠ, U. Pri Polícii 

 

       MŠ, Ul. 29.augusta 

Stanislav Krajnik 

Vanesa Teplická 

Ema Petiová 

  

 

 



17. ročník Olympiády mestských škôl 

Beh na 20 m 

 

     MŠ, Ul. Škultétyho 

 

      MŠ, U. Pri Polícii 

 

       MŠ, Ul. 29.augusta 

Nina Tóthová – 2.miesto 

Tomáš Hoľan – 3.miesto 

  

 

Skok do diaľky 

 

     MŠ, Ul. Škultétyho 

 

      MŠ, U. Pri Polícii 

 

       MŠ, Ul. 29.augusta 

Tomáš Hoľan – 1.miesto 

Šimon Karvaš – 3.miesto 

Nina Ballová – 1. miesto  

 

Hod loptou  

 

     MŠ, Ul. Škultétyho 

 

      MŠ, U. Pri Polícii 

 

       MŠ, Ul. 29.augusta 

Viktória Birová – 1.miesto 

Kristína Pokrivňáková -

2.miesto 

Samuel Gore – 2. miesto P. Fekete – 1.miesto 

 

 

 

 



6. Krúžková činnosť v MŠ 

Výtvarný krúţok SRDIEČKO pod vedením pani riaditeľky Mgr.Slávky Iľkovej funguje 6 

rokov.  Navštevujú ho deti dvakrát v mesiaci. Cieľom krúţku je aplikovať estetické 

prostriedky do detského experimentovania a bádania a tým prebúdzať u detí pozitívny vzťah 

k výtvarným činnostiam a umeniu. Detské práce výtvarného krúţku sa prezentujú na rôznych 

výtvarných súťaţiach a zároveň skrášľujú prostredie materskej školy. 

                        

             

    

 

Skautský krúţok TREKINGÁČI vedie pani učiteľka Katarína Kušnírová. Navštevujú ho deti 

5-6 ročné. Cieľom krúţku je cez dobrodruţstvo a kopec zábavných hier zdruţiť vrstovníkov 

so spoločnými záujmami, poskytnúť im priestor pre kreativitu a vlastnú sebarealizáciu a 



podporovať ich aktívny ţivot pre ochranu prírody, športových činností a kultúrneho 

povedomia. 

 

         

       

      

 

MAŢORETKY vedie pani učiteľka Viera Hutmanová uţ 5 rokov. Tento krúţok navštevujú 

dievčatá 2x mesačne. Cieľom krúţku je vzbudiť záujem o rytmický tanec, o presné pohyby so 

správnym drţaním tela a hru v úzkom spojení s hudbou.  Maţoretky reprezentujú materskú 

školu na rôznych kultúrnych podujatiach v rámci aktivít materskej školy i mesta.                                                

 

       



     

 

LEGOKRÚŢOK 

LEGOKRÚŢOK v tomto školskom roku vedie pani učiteľka Mária Bačová. Deti sa na krúţku 

stretávajú 2 krát mesačne a tvoria na rozličné témy podľa predlohy i vlastnej fantázie. Cieľom 

krúţku je rozvíjať tvorivosť a experimentovanie pri hre s legom, rozvíjať zručnosť pri práci 

s drobným materiálom a manipulačné schopnosti. Detské výtvory sú vystavované v interiéri 

materskej školy. 

      

     

 

Enviromentálny krúţok MALÍ OCHRANCA PRÍRODY funguje v tomto školskom roku 

pod vedením p. Simanovej. Na krúţku sa stretávajú všetci predškoláci raz týţdenne a učia sa 

hlbšie poznávať prírodu, váţiť si ju, starať sa o ňu a chrániť ju. Často chodia do parku 

poznávať rastliny, navštevujú Centrum voľného času - Príroda, výstavy zvierat, pozorujú a 

starajú sa o zvieratká v zime, vysádzajú stromčeky.  



     

          

      

 

Krúţok HRA NA FLAUTU pod vedením pani učiteľky Mgr. Heleny Vincejovej prebieha uţ 

8 rokov. Navštevujú ho najstaršie deti dvakrát mesačne. Cieľom krúţku je viesť deti 

k základom hudobného vnímania cez hudobný nástroj. Deti sa prezentujú svojou hrou na 

vystúpeniach pri príleţitosti Dňa matiek. 

  

 



Anglický krúţok  vedie Mgr. Vagaská, ktorá s deťmi pracuje uţ druhý rok. Cieľom krúţku je 

hravou formou cez básne, piesne, obrázky či maľovanky oboznamovať deti so základmi 

svetového jazyka. Krúţok navštevujú najstaršie deti jeden krát v týţdni.   

     

 

MŠ Škultétyho – alok. tr. Ul. pri Polícii 

Lego krúţok – LEGÁČIK 

V MŠ Škultétyho – alok. tr. Ul. pri Polícii, navštevujú deti uţ tretí rok lego krúţok 2x 

mesačne, kde si zdokonaľujú jemnú motoriku, prejavujú svoju kreativitu, predstavivosť, 

fantáziu. Ciele sú v súlade so Školským vzdelávacím programom ISCED 0 a zadania 

jednotlivých stretnutí vychádzajú z týţdenných tém. Deti tvoria bez obrazovej predlohy, iba 

na základe vlastných predstáv. Ich výtvory sú pozoruhodné. 

 

.                  

 



 

 

Folklórny krúţok – VRETIENKO 

V MŠ Škultétyho, alok. tr. Ul. pri Polícii pracuje folklórny krúţok zhruba šesť rokov pod 

vedením p. uč. V. Štefaňákovej. Navštevujú ho staršie deti 2x mesačne. Cieľom krúţku je 

priblíţiť deťom ľudovú kultúru nášho regiónu a to ľudovými piesňami, tancami a hrami. 

Krúţok sa prezentuje kultúrnym programom na rôznych podujatiach a súťaţných 

prehliadkach.                                                 

                      



     

      

       

 

Okrem týchto krúţkov pracujú v tejto materskej škole aj krúţky : 

MALÍ OCHRANCA PRÍRODY pod vedením p. Simanovej z CVČ – Príroda, anglický 

krúţok vedený Mgr. Vagaskou, počítačový krúţok ENTERKO pod vedením p.uč. Kataríny 

Čiernej a zdravotnícky krúţok pod vedením p.uč. Hany Ščúrovej. 

 

V MŠ Škultétyho, alok. tr. Ul. 29.augusta pracujú krúţky: 

Výtvarný krúţok vedený p.uč. Michaelou Bálintovou, LEGO krúţok pod vedením p.uč. 

Lucie Amrichovej, anglický krúţok, ktorý vedie Mgr. M. Hrušková a krúţok 

enviromentálny pod vedením p.uč. Moniky Firkaľovej. 

 



7. Rozlúčka s predškolákmi  

 

„Čas si kráča za krokom krok, my sme starší o jeden rok. 

Nemôţme sa stále len hrať, preto chceme zaspievať: 

Dovidenia milá škôlka my uţ nie sme malí, 

preč sú chvíle keď sme všetci poobede spali. 

Nesmiete sa na nás hnevať nás uţ čaká škola, 

utekajme veď nás leto volá...“ 

 

     Takto sa v posledný deň pred prázdninami lúčili s nami naši predškoláci. A nám sa tisli 

slzy do očí, pretoţe nebolo to tak dávno, milí rodičia, keď vaše deti, po prvýkrát prekročili 

prah našej materskej školy. Poniektoré s úsmevom, iné trošku bojazlivo, ale všetky 

v očakávaní čohosi nového, neprebádaného. Deň čo deň sa spolu stretávali, hrali sa, smiali, 

vystrájali. A neprešlo ani veľa času, kým si medzi sebou našli spriaznené duše. Vytvorili si 

nové priateľstvá, niektoré moţno aj na celý ţivot. Kto vie? Čas ukáţe.  

     Čas, ktorý plynie tak rýchlo, ţe z maličkých copatých dievčatiek a nesmelých chlapcov sú 

odrazu veľký predškoláci rátajúci dni, keď si budú môcť po prvýkrát zobrať na plecia školskú 

tašku a nachytať čo najviac jednotiek do ţiackych kniţiek. A nám uţ teda neostáva nič iné, 

len sa s nimi rozlúčiť.    

     Tak teda zbohom budúci školáci. Prajeme vám veľa úspechov a na vysvedčeniach vţdy 

samé jednotky.                                                         

                                                                                   

 

                                                                        Vaši kamaráti a pani učiteľky 

 



 

     

  

 

   

 

 

     



8. SPOMÍNAME... 

 

   Nebolo to tak dávno, milí rodičia, keď sme sa spolu s deťmi stretli v jedno májové 

popoludnie v športovej hale, aby sme spoločne pomohli africkým deťom dostať sa k pitnej 

vode. Pamätáte si, ako sme spoločne skladali gombíky z modrých PET vrchnákov,  kotúľali 

molitánové megagombíky, či kreslili modrý svet modrými pastelkami? A to nebolo všetko. 

Pokúsili sme sa vtedy aj o rekord v najdlhšej šnúre modrých papierových gombíkov, ktorým 

sme mali v úmysle zapísať sa do knihy rekordov.  A vyšlo to. Naša fotka  sa dostala  na 

správne miesto, kde naše úsilie ocenili a dodnes figuruje aj na internete. To, ţe sme neupadli 

do zabudnutia, nám potvrdzuje aj certifikát, ktorý sme prednedávnom dostali poštou a ktorý 

nás potešil rovnako ako ocenenie spred roka.  

                                                                                                    Preto vám patrí ešte raz vďaka 

 

 

 

         

 



9. Čo nám chutí 

Nátierka špenátová so syrom 

Potrebujeme: maslo, smotanový syr, mrazený špenát, cibuľu, cesnak, olej, mlieko, vajcia, soľ. 

Príprava: Očistenú, najemno nakrájanú cibuľu speníme na oleji, pridáme špenát, mlieko, 

dochutíme očisteným prelisovaným cesnakom a dusíme 20 minút. Necháme vychladnúť. Do 

vymiešaného masla so soľou, smotanovým syrom, postrúhanými na tvrdo uvarenými vajciami 

pridáme vychladnutý špenát. Vyšľaháme do peny. 

 

Šalát zelerový s jablkami 

Potrebujeme: zeler, jablká, cibuľu, olej, kryštálový cukor, ocot, soľ, vodu 

Príprava: Umytý, očistený zeler dáme variť do malého mnoţstva vody a uvaríme do mäkka. 

Uvarený nakrájame na plátky alebo postrúhame. Pridáme na drobno pokrájanú cibuľu, olej, 

dobre premiešame, zalejeme nálevom z vody, cukru, octu, soli a necháme postáť. Jablká 

ošúpeme a postrúhame do pripraveného šalátu. Všetko spolu premiešame. 

 

Šatôčky z mrkvového cesta 

Potrebujeme: polohrubú múku, tuk, mrkvu, práškový cukor, slivkový lekvár, vanilkový cukor, 

soľ, mlieko, prášok do pečiva. 

Príprava: Múku s kypriacim práškom preosejeme na dosku, pridáme tuk, soľ, práškový 

a vanilkový cukor, mlieko, očistenú na jemno nastrúhanú mrkvu a spracujeme hladké cesto, 

ktoré necháme odpočinúť. Cesto vyvaľkáme, pokrájame na štvorce 5 x 5 cm a naplníme 

lekvárom. Dva protiľahlé konce spojíme, poukladáme na vymastený plech a upečieme  

 

PRAJEME VÁM DOBRÚ CHUŤ ! 

 

                                 



10.Rady babky bylinkárky 

Obklad zo skorocelu - bylinkový odvar 

Recept : Obklad si pripravte takto: Suché bylinky rozmrvte na prášok, zalejte ich malým 

mnoţstvom vriacej vody, aby vám vznikla kašička. Rozotrite ju na mikroténové vrecúško, 

priloţte na postihnuté miesto a upevnite obväzom. Obklady vymieňajte dva-, trikrát denne. Na 

mikroténové vrecúško môţete poukladať aj čerstvé pomliaţdené skorocelové lístky. 

 

Pôsobí proti : Skorocel lieči aj rany, modriny, vredy a koţné zápaly.  

 

Cibuľový zázrak - sirup 

Suroviny : cibuľa, cukor 

 

Recept : Nakrájajte tri cibule na kolieska. Postupne ich vrstvite do nádoby a presypávajte 

cukrom (najlepšie trstinovým). Nakoniec prikryte a nechajte odstáť. Za niekoľko hodín pustí 

cibuľa šťavu, ktorú zlejte do pohára. Sirup podávajte pri kašli niekoľkokrát denne po 

lyţičkách. 

 

Pôsobí proti : Podávajte pri kašli. 

 

Mrkvový sirup na kašeľ  

Suroviny : mrkva, med 

Recept : Do väčšieho hrnca dajte 1/2 litra čerstvej mrkvovej šťavy a 4 lyţice medu. Za 

občasného miešania zahustite do sirupovej konzistencie, nevarte.  

 

Pôsobí proti : Je to starý osvedčený recept na kašeľ a choroby priedušiek. 

 

Ďumbierový čaj - bylinkový odvar 

Suroviny : ďumbier (zázvor), citrón, pomaranč, voda 

 

Recept :  
Potrebujete naň 10 g čerstvého strúhaného ďumbiera. Varíte päť minút v 1 litri vody. 

Potom ho cez sitko vytlačte. Do čaju pridajte šťavu z jedného citróna alebo 

pomaranča, oslaďte a pite teplé. 

 

Pôsobí proti : bolesti hrdla, nachladenie, posilnenie imunity 
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