
1.5 Plán aktivít materskej školy 

Konkrétne úlohy učiteliek obohacujúce každodenné činnosti detí (a rodičov) 

v súlade so ŠkVP (záleží od farby semafóru): 

 

1.5.1 SEPTEMBER 2021 
P.č. Cieľ Aktivita Pracovisko/trieda č. 

 1. Implementovať ľudové tradície do 

edukačného procesu v súlade so 

zameraním školy 

 

 

- priblížiť deťom 

legendu o Michalovi 

prostredníctvom 

návštevy – 

Jabĺčkovej pani, 

- zábavný – športovo 

– súťažný deň s 

jabĺčkom 

A, B, C/ všetky triedy 

samostatne 

 

 

 

C/ tr. uč. triedy č.1 

2. Vytvoriť piktogramy pre lepšiu 

orientáciu deti v triede a v šatni, ako 

náznak uceleného vizuálneho 

informačného systému pre nové deti 

a rodičov. 

- značenie hracích 

kútokov v triede, na 

skrinkách v šatni 

B/ uč. tr. č. 4 

3. Primeranou hravou formou priblížiť 

deťom vznik nepredv. udalosti na 

škole 

- požiarný poplach A/B/C - vš. jednotlivo 

podľa tried 

 

1.5.2 OKTÓBER 2021 
P.č. Cieľ Aktivita Pracovisko/trieda č. 

4. Upevňovať rodinné väzby – 

postavenie starých rodišov 

v rodine. 

Medzinárodný deň 

starších ľudí 

(seniorov) 01.10. 

- „Darček pre dedka a 

babku“ 

A, B, C/vš. triedy 

 

 

 

 

5. Pohybovými súťaživými hrami, 

spolu s rodičmi rozvíjať pohybové 

zručnosti a celkovú motorickú 

koordinačnú schopnosť a tým 

prispieť k zdravému telesnému 

vývinu detí 

„SLNIEČKOVÁ  

ŠPORTOVÁ 

OLYMPIÁDA“ 

A/ uč. tr. č. 2 

6. Prirodzenými pohybovými 

aktivitami vytvárať podmienky pre 

spontánny pohyb detí na čerstvom 

vzduchu 

 

- jesenná turistická 

prechádzka - projekt 

"Krížom, krážom 

...významné budovy 

v našom meste... , 

-„Utkané z prírody“ 

(eperimentujeme 

a hráme sa v prírode 

v každom ročnom 

období) 

- pochod malých 

dáždnikov 

A/ všetky učiteľky  

 

 

 

 

B/ všetky učiteľky 

 

 

 

 

C/tr. uč. triedy č. 2 



7. Rozvíjať environmentálne cítenie 

a radosť z pohybu v prírode, tvoriť 

priateľské vzťahy medzi 

rovesníkmi, rodičmi a učiteľkami 

spoločnou vychádzkou do MS 

parku, rozvíjať pohybové zručnosti 

a schopnosti detí 

Za pokladom grófa 

Andrášiho 

A/uč. tr. č. 5 

8. Rozvíjať estetické cítenie detí, 

spoznávať krásy mesta 

a zaznamenať ich v podobe 

obrázkov slúžiacih ako výzdoba v 

triede 

Po stopách histórie 

k prítomnosti – 

„Fotografi a maliari“ 

A/uč. tr. č. 1 

 

1.5.3 NOVEMBER 2021 
P.č. Cieľ Aktivita Pracovisko/trieda č. 

9. Národne povedomie deťom 

približovať cez ľudové zvyky 

a tradície. 

 

Matrin na bielom 

koni - dyňové 

popoludnie 

 

Katarína 

B/ všetky triedy 

 

 

 

B/ všetky triedy 

10. Deň materských škôl osláviť 

jednotlivo v triedach 

Deň materských škôl 

„Keď nás HRA 

spája...“ 

Riaditeľka 

A/B/C 

11. Spoznávať vlastné emócie 

a orientovať sa v nich cez príbeh 

ježibabka Karmaňoly 

otvorená hodina A/uč. tr. č. 1 

 

1.5.4 DECEMBER 2021 
P.č. Cieľ Aktivita Pracovisko/trieda č. 

12. Aktívne sa zapojiť  do prípravy osláv 

sviatkov a spoloč. udalosti školy 

(uvedomovať si a uplatňovať vlastnú 

jedinečnosť a nápady pri 

zhotovovaní výtvorov 

z rozmanitého materiálu, vrátane 

odpadového rôznymi technikami 

s využitím tvorivosti). 

Rozvíjať ponímanie o čase 

prostredníctvom tradícií, ktoré sa 

viažu na danú lokalitu – Kračunský 

jarmok 

- Mikulášsky „Čas 

darčekov“, 

Lucia – kúty vymetá 

Vianočné besiedky 

podľa tried 

Týždeň ľudových 

remesiel  

 

 

 

A, B, C/všetky triedy 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Implementovať ľudové tradície do 

edukačného procesu v súlade so 

zameraním školy 

Čarovný Advent 

 

 

A,B,C/všetky učiteľky 

 

 

1.5.5 JANUÁR – FEBRUÁR 2022 
P.č. Cieľ Aktivita Pracovisko/trieda č. 

 

14. Prirodzenými pohybovými 

aktivitami vytvárať podmienky pre 

Zimná turistická 

prechádzka 

A/ B/C všetky triedy 

 



spontánny pohyb detí na čerstvom 

vzduchu. 

„Krížom, krážom...“ 

„Utkané z prírody“ 

„Na ceste si pozor 

daj“ 

 

 

 

15. Karneval ako vyvrcholenie 

fašiangového obdobia plného radosti 

a smiechu 

Fašiangy, karneval 

Pochovávanie basy 

Karneval 

s „dopravnou 

technikou“ 

A/B/C/všetky učiteľky 

B/všetky triedy 

C/všetky učiteľky 

16. Priblížiť deťom návštevou 

hvezdárne  

Vesmír a prácu kozmonautov 

Hviezdne rozprávky A/B/C/uč. 

predškolákov 

 

1.5.7 MAREC 2022 
P.č. Cieľ Aktivita Pracovisko/trieda č. 

17. Predčitateľskú gramotnosť rozvíjať 

u detí prostredníctvom vzťahu 

k detskej literatúre . 

detská knižnica 

Kniha priateľ 

človeka 

„Guľko bombuľko 

a kamaráti“ 

radostná hra 

s riekankou Čarovné 

slovíčka 

návšteva 

Zemplínskej 

knižnice 

„Vnímajkovia“ 

 

 

 

 

A/uč. tr. č. 1 

 

 

A/uč. tr. č. 2 

 

 

B/uč. predškoláckych 

tried 

C/ všetky učiteľky 

18. Implementovať ľudové tradície do 

edukačného procesu v súlade so 

zameraním školy 

Morena 

Prvý jarný deň 

A, B, C/všetky triedy 

 

 
 

1.5.8 APRÍL 2022 
P.č. Cieľ Aktivita Pracovisko/trieda č. 

19. Deň otvorených dverí  Zelenej školy 

– prezentovať svoju innosť pred 

verejnosťou 

Doprava v našom 

meste 

C/všetci zamestnanci 

20. Rozvíjať environmentálne cítenie 

detí. 

Deň Zeme A, B, C / predškoláci 

21. Spoločné stretnutie psychologičky 

CPPPaP, učiteliek prvého ročníka a 

rodičov a učiteliek predškolákov 

RZ predškolákov A/B/C zástupkyne, uč. 

predškolákov 

22. Podporiť rozvíjanie zdravia 

a prevencie pred obezitou v súlade  

Jarné turistické 

prechádzky 

A, B, C/všetky triedy 

 

1.5.9 MÁJ 2022 
P.č. Cieľ Aktivita Pracovisko/trieda č. 

23. Zapojiť sa aktívne do prípravy osláv 

sviatkov a spoločenských udalostí 

v spolupráci s učiteľkou a rodičmi. 

Deň matiek 

Deň rodiny  

 

A,B,C/ všetky triedy 

 

 



24. Základy národného povedomia 

utvárať u deti cez ľud. zvyky 

a obyčaje... 

1. máj - stavanie 

mája 

A, B/všetky triedy  

25. Návšteva dopravného ihriska Malí dopraváci C/všetky triedy 

 

1.5.10 JÚN 2022 
P.č. Cieľ Aktivita Pracovisko/trieda č. 

26. Prirodzenými pohybovými 

aktivitami vytvárať podmienky pre 

spontánny pohyb detí na čerstvom 

vzduchu. 

Letná turistická 

prechádzka  

 

A, B, C/všetky triedy 

27. Rozvíjať vzťah k športovým 

aktivitám a súťažiam 

Športová olympiáda  A/B/C uč. tried 

predškolákov 

28. Posilňovať zdravé sebavedomie detí Rozlučka s 

predškolákmi 

učiteľky tried 5-až6-

ročných detí 

29. Pohybovými aktivitami s rodičmi 

pestovať u deti ZŽŠ. 

Deň rodiny – 

CYKLOTÚRA  

s RODIČMI, 

medzitriedny 

futbalový zápas 

(rodičov a detí) 

C/všetky učiteľky 

30. Spoznávať  návšteva Múzea 

letectva v Košiciach 

C/všetky učiteľky 

 

1.5.11  PRIEBEŽNE 
P.č. Cieľ Aktivita Pracovisko/trieda č. 

31. Edukačný proces a prípravu na školu 

priblížiť rodičom prostredníctvom 

informačného panelu. 

predškoláčik - žiačik tr. učiteľky detí 5-až 6 

-roč. 

32. Novoprijatým deťom zabezpečiť 

vhodné podmienky pre zabezpečenie 

bezproblémovej adaptácie na nové 

prostredie 

vhodne zvolené  

formy individuálnej 

adaptácie, spolupráce 

s rodičmi 

„Adaptačný plán“ 

všetky učiteľky 

 

 

 

33. U 5- až 6- ročných detí formovať 

základy elementárnych kľúčových 

kompetencii s cieľom dosiahnuť 

pripravenosť na primárne vzdelávanie  

edukačný proces 

povýšený na prínos 

pre pestrý, zaujímavý 

a tvorivý život 

v materskej škole 

učiteľky detí 5-až 6-

roč. 

 

 

 

34. Poskytnuť rodičom dostatok informácii 

o školskej zrelosti ich detí 

Plenárne RZ v 

spolupráci so ZŠ a 

CPPPaP 

zástupkyne 

35. Zabezpečiť osvetu pre rodičov, úzko 

spolupracovať s rodičmi 

úzko spolupracovať 

s rodičmi (aj 2% 

z dane...) 

všetci zamestnanci 

v priebehu školského 

roka 

 

36. Pripraviť pre deti spoločné zábavné 

dopoludnie „CIRKUS“ 

 spoločné 1 dňové 

dopoludnie – oslava 

MDD 

riaditeľka 

jún 2020 



37. Rozlúčka s kamarátmi slávnostne 

odovzdávanie 

osvedčenia 

riaditeľka, zástupkyne 

jún 2019 

38. 

 

 

 

 

Plniť úlohy plánu spolupráce s inými 

činiteľmi 

úlohy v súlade 

s plánom 

zakomponovať do 

TTP v súlade so 

ŠkVP 

všetci zamestnanci 

 

39. Aktívne sa zapájať do VPZ Ponuka vzdelávacich 

organizácii a MZ 

všetci pedag. 

zamestnanci 

40. Rozvíjať a posilňovať u deti 

environmentálne cítenie 

Organizačné formy 

dňa 

priebežne 

41. Cielene rozvíjať grafomotorické 

zručnosti v spolupráci s rodinou, 

s dôrazom na správny rozvoj jemnej 

motoriky a vizuomotorickej 

koordinácie, premysleným výberom 

grafického mteriálu, motorických 

cvičení a pracovných listov 

Priprava na školu 

„Rozprávková 

grafomotorika“ 

 

A/ učiteľky 5-až6-

ročných detí 

 

42. Rešpektovať výchovno - vzdelávacie 

potreby, diferencovať požiadavky 

vzhľadom na rozvojové možnosti a 

schopnosti detí 

Práca v  heterogénnej 

triede 

učiteľky 

heterogenných tried, 

43. Posilňovať ZŽŠ a starostlivosť o svoje 

zdravie. 

Evička nám ochorela 

 

A, B, C / predškoláci 

44. Realizácia projektu Zelená škola – 

DOPRAVA  (2rok) 

Plán aktivít Zelenej 

školy 

Zamestnanci školy C 

45. Poznávať prírodné krásy v regióne, 

formovať vzťah k prírode – pokus 

o úspešnosť v projekte výzvy SK-NIC, 

a. s., Nadácie Pontis. 

Spoznávame 

Slovensko 

A, B 

46. Vytvárať v materskej škole inkluzívne 

prostredie 

realizácia NP PRIM 

II 

C/inkluzívny tím 

47. Zadávaním domacej úlohy rozvíjať 

finančnú gramotnosť na získanie 

daných zručností so záverečným 

výstupom na konci školského roka  

Hra na trhy A/uč. tr. č. 2 

48. Cez rôzne formy vystúpení 

a prezentáciu školy na verejnosti 

posilňovať osobnú skúsenosť detí 

a sociálny vzťah s verejnosťou 

besiedky 

akadémie 

A/B/C všetky uč. 

 

Poznámky k plneniu: 
 

A/  Rozširujucimi UO – „Krížom - krážom po Trebišove – významné budovy v meste", 

B/                                   „ Malí remeselníci - sezónne jarmoky - Kračunský jarmok" 

C/                                  „Škôlka pod zeleným smrekom“ – Zelená škola - Doprava 

projekt - „Práva dieťaťa“ – realizovaný v čase letnej činnosti,, 

 
 


