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1. Hymna škôlky 

 

Budík zvoní, už 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, život je len zábava. 

 

Môžte hľadať v šírom svete, lepšiu škôlku nenájdete. 

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

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

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

 

                                                                                     Ľ. Hreha, Spieva celá škôlka 5 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.   Čo je to tvorivosť?  

Milí rodičia,  

tvorivosť zohráva v našom živote veľkú rolu. Má pre nás a pre našu budúcnosť obrovský 

význam. Pýtate sa prečo? 

TVORIVOSŤ je produkcia nových a hodnotných nápadov, myšlienok a riešení. Rozvíja 

sebavedomie, priebojnosť, chápavosť, záujem učiť sa, spoluprácu, citové kvality k sebe i 

k svetu. Je prirodzenou vlastnosťou všetkých mysliacich tvorov a môže sa prejaviť v každej 

činnosti. 

Tvorivosť je ťažká práca. Pretože ak chce človek vytvoriť nový a hodnotný produkt, musí 

najprv veľa vedieť, poznať a premýšľať.  

Už u detí môžeme rozvíjať základné tvorivé schopnosti. Je však nevyhnutné neustále ich 

k tvoreniu motivovať, povzbudzovať,  oceňovať, otvorene s nimi komunikovať, 

spolupracovať, diskutovať a nechať im priestor na sebahodnotenie. 

Môžeme u nich rozvíjať tvorivosť 

 Obrázkovú (figurálnu) – koľko a akých originálnych obrázkov dokáže dieťa vytvoriť 

 Slovnú (verbálnu) – nápady, ktoré dieťa vyjadruje slovne 

 Pohybovú – originalita, počet a rôznorodosť všetkých nápadov v úlohe pohybového 

charakteru 

Tvorivosť rozvíjame prostredníctvom jednoduchých úloh napr. doplniť nedokončené čiary, 

dokončiť začatý príbeh, tvoriť symboly pre známe pojmy, lúštiť a tvoriť hádanky, vtipy, 

vymýšľať nové hry, príbehy, básne, maliarske dielo, využiť známe predmety nezvyčajným 

spôsobom a pod. 

Tvorivým môže byť každý. Je ale potrebné neustále sa rozvíjať. Teraz už vieme ako. 

 



3. Týždeň modrého gombíka       

Voda. Má pre našu planétu a jej obyvateľov nesmierny význam. Obmieľa našu krajinu a 

modeluje kaňony, morské útesy, údolia. Potrebujú ju všetky rastliny a živočíchy vrátane 

človeka. Denne ju musíme prijímať, pretože nik bez vody nemôže prežiť viac ako štyri dni.  

Potrebujeme ju.  Znamená život. 

U nás je samozrejmé pustiť si ju kedykoľvek z vodovodného kohútika, alebo si ju s príchuťou 

či bez nej kúpiť v obchode. Tak samozrejmé, že nám to ani nedovolí uvedomiť si jej 

nedostatok. Len málokto vie, že z celkovej vody na zemi tvorí tá pitná len 3 percentá. V 

celosvetovom meradle nemá prístup k bezpečnej pitnej vode viac ako osmina obyvateľov 

planéty. Sú krajiny, kde kvôli nedostatku pitnej vody zomiera denne asi 4100 detí. A práve 

preto sme sa rozhodli pomôcť. 

Ôsmy ročník zbierky Týždeň modrého gombíka, pomôže deťom v Zimbabwe, aby sa mohli 

bez obáv napiť. Z výťažku zbierky bude UNICEF hĺbiť studne a zabezpečovať dodávky pitnej 

vody v Zimbabwe – v oblastiach, kde nie sú povrchové vody vhodné na pitie. 

Celý týždeň sme usilovne pracovali. Predávali sme vlastnoručne vyrobené predmety a modré 

gombíky a pripravovali vyvrcholenie tejto krásnej akcie.  

V sobotu 19. 5. 2012 sme sa všetci – deti i dospelí stretli v športovej hale a pokúsili sa 

o rekord v najdlhšej šnúre modrých papierových gombíkov. To však nebolo všetko. Spoločne 

sme skladali gombíky z modrých PET vrchnákov, kotúľali molitánové megagombíky, kreslili 

modrý svet modrými pastelkami a týmito aktivitami ako aj ďalšími v spolupráci so 

spoločnosťou O2 sme podporili úmysel pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. Celú akciu 

sme ukončili spoločnou fotkou a  výborným guľášom pre všetkých zúčastnených. 

Týmto chceme poďakovať aj našej pani riaditeľke, ktorá túto akciu zorganizovala a riadila 

a ktorej dobrý úmysel pomôcť bol hnacím motorom pre nás ostatných. 

                                                                                    Ďakujeme 

 



 

           

 

           

 

                                          

 

 



Deň detí 

Na známosť sa všetkým dáva, mimoriadna správa! Dňa 1. júna pozývame všetky 

princezné a princov z neďalekých kráľovstiev hľadať stratené princezné... 

Aj takto sa dá opísať spoločne strávený Deň detí v materskej škole na Ul. Škultétyho 

v Trebišove. Deti  a pani učiteľky preoblečené za princezné a princov prichádzali z MŠ na Ul. 

Pri Polícii a  Ul. 29.augusta hľadať princezné. Odvážne zdolávali prekážky zlej čarodejnice 

a zbavovali zakliaty zámok začarovaného hmyzu, lovili ryby a hľadali prstene pre 

Zlatovlásku, svojim tancom a vytváraním morskej peny privolávali z morských hlbín 

princeznú Arielu. Popoluške pomáhali z triedením šošovice a hrášku a v gombíkovom 

kráľovstve museli nájsť dvojice rozprávkového pexesa a kotúľať obrovské gombíky len aby 

vyslobodili poslednú princeznú - princeznú Snehulienku.  

To, že sa deň vydaril, sme si prečítali v detských očiach. Veď čo všetko by sme deťom dali, 

len aby sme ich videli spokojné a šťastné. Myslíme na to každý rok. 

 

                     

                    

 

 



 

4. Aj my sa stále učíme... 

Učiteľské povolanie si vyžaduje neustále sa vzdelávať, rozvíjať svoje schopnosti a 

zdokonaľovať subjektívne kvality. Nadobúdaním nových poznatkov z teórie a praxe výchovy 

a vzdelávania tak učiteľka môže byť schopná plánovať, realizovať a hodnotiť vyučovací 

proces. K tomu sú vedené aj naše pravidelné stretnutia organizované metodickým združením. 

Pomáhajú nám flexibilne využívať naše poznatky a tým sa zdokonaľovať vo výchove 

a vzdelávaní našich detí. V januári sme spoločne tvorili na zimnú tematiku. 

                   

      

                      

 

 



5. Na Liptove 

      O tom, že je na Liptove dobre a zdravo sme sa v tomto školskom roku presvedčili už po 

tretíkrát. Po celoškolskom úsilí sme sa totiž, takmer celý kolektív materskej školy, opäť 

vybrali relaxovať do krásnej podtatranskej prírody.  

 Liptovský Ján je známym rekreačným a turistickým miestom vhodným na zimné a letné 

rekreačné pobyty. Je vstupnou bránou do Jánskej doliny, ktorá je bohatá na prírodné krásy, 

jaskyne, flóru, faunu, termálne vody a minerálne pramene, z ktorých sme mali možnosť 

ochutnať aj my počas prechádzky po samotnej obci. Obdivovali sme historické domy a kúrie 

(šľachtické sídla) so skromnou architektonickou výzdobou, novopostavené hotely, penzióny, 

okolité hory. 

Množstvo nami neobjavených krás nás opäť zlákalo rekondičný pobyt v Liptovskom Jáne 

zopakovať a vidieť túto špecifickú prírodu, v ktorej sme si mohli oddýchnuť, zrelaxovať 

a načerpať nových síl.   

 

 

                



6. Za dverami našej škôlky... 

 

Skadiaľ som, stadiaľ som, slovenského rodu som 

 

  SEPTEMBER 

              

                                                                                                                                 Jesenná branná vychádzka 

  OKTÓBER 

         

                                                                                  Deň chôdze                  Jesenná ochutnávka 

 

  NOVEMBER 

    

                   Tvorivá dielňa - kvapky    Tvorivá dielňa - Hviezdičky

    

 



 

 

     

                                  Tvorivá dielňa - Slniečka                                              Divadlo –Kocúr v čižmách 

                        

   DECEMBER 

               

                                                    Na Mikuláša                                        Vianočná besiedka - Medvedíci 

               

     Vianočná besiedka - Kvapky   Vianočná besiedka - Slniečka 

               

                           Vianočná besiedka – Srdiečka                                       Vianočná besiedka – Hviezdičky                                                                                                  



    FEBRUÁR 

                      

                                                            Hlasné čítanie 1                                          Karneval netradične v MŠ          

                       

                             Spolupráca so ZŠ-interaktívna tabuľa                           Hvezdáreň v MŠ                                                       

 

     MAREC 

            

                               Hlasné čítanie 2               Kvíz s Jankom Hraškom                               Plavecký výcvik                                              

 

      MÁJ   

         

             Škola v prírode na Liptove                                      Nočný pochod    



                                                  

                                      Rozlúčka s Liptovom                                                                                 Deň matiek   

  

         JÚN  

                             

                                                 Hlasné čítanie 3                               Návšteva v zemplínskej knižnici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

      SEPTEMBER 

                                 

                                                                            Príchod Jabĺčkovej pani                    

      OKTÓBER    

               „Čo nám chutí v MŠ“ 

       NOVEMBER  

              „Martin nám požičal svoje kone“                                                           

                 Šikovné ruky rodičov a detí 

                                                                                                                 



 

            

                                                                                                                     „ Katarína – priadky a páranie peria“ 

        Katarínsky jarmok „Kúpce ľudze, bo nebudze!“ 

 

    DECEMBER 

           

                                                                                                                          Mikulášska nádielka                                    

                                                                                                                                                                      

                             „ Lucia, nositeľka svetla – všetko zlo povymetá“ 



        

      

     MAREC         Cvičí celá škola!   

                    

      APRÍL 

                   

                                                                                                        Morena, zimu odnáša, vítanie jari 

            

                                                                                                 Jarní dizajnéri – V krajčírskej dielni 

 



 

 

    MÁJ 

      

                                                                                                                              Stavanie mája 

    

     JÚN 

                       

                                                                                                               Letní dizajnéri – Kvetinová záhrada 

 

 

 

 

 

 



 Škôlka pod zeleným smrekom          

    OKTÓBER      

                Veveričky a ježkovia v parku                                             

    DECEMBER 

             Na Mikuláša    

          

                             Vianočná besiedka                                            Koledníci                                Pečenie perníkov                                            

          

      Návšteva žiakov 1.ročníka ZŠ                                     Návšteva Zemplínskej knižnice  

                                

                                                                                                                                                                                                               



    JANUÁR                                                                                                            

          

            Spolupráca s CPPPaP a ZŠ                                 Zimné radovánky            DOD v ZŠ-zápis do 1.ročníka                                                                

         Zhotovovanie a osadenie kŕmidiel 

      FEBRUÁR 

          

                          Kŕmenie koníkov                                                 Karneval 

      MAREC        APRÍL 

                  

     Centrum  voľného času - Príroda                           Vesmír očami detí               Projekt Veselé zúbky s rodičmi 

 

                             



7.Úspechy našich detí   

Výtvarné súťaže – účasť a umiestnenie 

Vesmír očami detí 

 

     MŠ, Ul. Škultétyho 

 

      MŠ, U. Pri Polícii 

 

       MŠ, Ul. 29.augusta 

 1.miesto-Adam Guman 2.miesto- Matúš Krivenko 

 

14. ročník Olympiády mestských škôl 

Beh na 20 m 

 

     MŠ, Ul. Škultétyho 

 

      MŠ, U. Pri Polícii 

 

       MŠ, Ul. 29.augusta 

 3. miesto – N. Ballová 1. miesto – P. Svitilová 

 

Skok do diaľky 

 

     MŠ, Ul. Škultétyho 

 

      MŠ, U. Pri Polícii 

 

       MŠ, Ul. 29.augusta 

3.miesto- A. Fedorš 3.miesto – N. Ballová  

3.miesto – F. Novák 

3.miesto – S. Litvová 

2.miesto – L. Kantorová 

2.miesto – P. Svitilová 

2.miesto – T. Zlejší 

 

Hod loptou  

 

     MŠ, Ul. Škultétyho 

 

      MŠ, U. Pri Polícii 

 

       MŠ, Ul. 29.augusta 

3.miesto – K. Šrámková 

2.miesto – A. Fedorš 

1.miesto – M. Filip 

2.miesto – S. Litvová 

2.miesto – L. Kantorová 

3.miesto – D. Hovanec 



  Certifikáty získané našou materskou školou tohto roku 

 

              

 

    

          

 

 

 



8. Projekty, do ktorých sme sa v tomto          

          školskom roku zapojili... 

 

VESELÉ  ZÚBKY 

Osvetový projekt Veselé zúbky organizovala spoločnosť dm drogérie markt v spolupráci s 

Colgate-Palmolive.  

Jeho cieľom bolo zaujímavou a hravou formou vzbudiť u detí záujem o čistenie zúbkov, 

naučiť ich vhodnú techniku čistenia a vzdelávať v tomto smere aj rodičov, aby svojim deťom 

vedeli pomôcť pri vytváraní správnych návykov.  

Do všetkých materských škôl v rámci Slovenska boli zaslané knižky Veselé zúbky od doktora 

Králička a DVD s rozprávkou doktora Králička o Kráľovstve zdravých a veselých zúbkov , 

ktorá nás naučila základné pojmy, ktorými sú ďasno, zubná kefka, zubná sklovina, čeľusť a 

sánka, naučili sme sa, ako nám rastú zúbky. Naša snaha bola odmenená zúbkovými darčekmi. 

 

             

 

EVIČKA NÁM OCHORELA 

Projekt  Evička nám ochorela  je pod záštitou Medzinárodnej organizácie Červeného  kríža, 

Územným spolkom SČK. Od roku 1998 bol metodický materiál  k tomuto projektu SČK 

upravený a Ministerstvom školstva SR odporučený ako učebná pomôcka pre materské školy. 

Zámerom projektu je jednoduchým spôsobom oboznamovať deti so základmi zdravotného 

uvedomenia a viesť ich k zdravému spôsobu života, ochrane zdravia a prvej pomoci.  



Sprostredkováva deťom základné informácie o tom, čo je to zdravie, ako sa starať o svoje 

zdravie, ale hlavne, ako predchádzať úrazom a iným poškodeniam zdravia. 

 

                              

 

 

ADAMKO  HRAVO – ZDRAVO 

Cieľom projektu je skvalitnenie života detí a rodiny – v duchu zámerov deklarovaných v 

Národnom programe podpory zdravia SR. 

Úlohy projektu: 

 rozšíriť poznanie a pozitívne ovplyvniť správanie sa pri ochrane a podpore vlastného 

zdravia, 

 zvyšovať zdravotnú uvedomelosť detí, 

 pestovať u detí základy prevencie a chápanie jej významu, 

 oboznámiť deti so správaním sa k zdravotne oslabeným jedincom, 

 fixovať u detí žiaduce modely správania sa k najbližšej komunite, k prírode a okoliu. 

                 

 



NATURÁČIKOVIA 

Cieľom projektu je budovať pozitívny vzťah detí k zelenine a naučiť ich poznávať ju hravou 

formou. 

       

 

UNICEF - Škola priateľská k deťom 

Cieľom je zredukovať pasivitu voči veciam verejným, budovať globálne občianstvo, rešpekt 

voči iným bytostiam a životnému prostrediu a zvyšovať zainteresovanosť a angažovanosť pre 

celé okolie, ktoré sa nás bezprostredne týka. Samotná organizácia jednotlivých aktivít 

súvisiacich s projektom utužuje spoločenstvá a vedie detí k budovaniu zručností. Jedným z 

princípov dobrého fungovania školy je aj podpora a dobré upevnené vzťahy s celou, nielen 

vnútornou, ale aj vonkajšou komunitou, ktorá sa školy týka.   

Škola priateľská k deťom sa musela zapojiť minimálne do jednej z aktivít: Školy pre Afriku 

alebo Týždeň modrého gombíka. Zapojenie sa uvedených aktivít, ktoré UNICEF Slovensko 

realizuje v spolupráci so školami, je dobrovoľné. Aktivity sú pre deti často ich prvým 

kontaktom s dobrovoľníctvom a pomáhajú prebudiť či upevniť v mladých ľuďoch pocit 

solidarity a morálnych hodnôt. 

          

          



9.Zahrajme sa s rozprávkou Márie Ďuríčkovej 

 

   Slnce zasvietilo Bombuľkovi rovno do pravého oka a zobudilo ho. Bombuľko vyskočil na 

rovné nohy, prihladil si hlavu a vybehol von. „Dobré ráno!“ „Dobré ráno, Guľko Bombuľko, 

dobré ráno!“ odpovedalo mu veľa hlasov. Okolo domčeka stáli obyvatelia dvora. „Vítam vás 

medzi nami, kikikrikí!“ pristúpil k nemu veľký vták s krásnym farebným chvostom. „Ja som 

kohút, môžete ma volať strýko Kiko.“ „Strýko Kiko je spevák,“ vysvetlila Pipka. „Zložil 

pesničku Kikirikí, už ju nahrali aj na gramofónovú platňu. Zaspievajte Bombuľkovi svoju 

pieseň, strýko Kiko.“ „Zaspievajte,“ poprosila aj Krákorka Dorka. Strýko Kiko sa uklonil, 

natiahol krk a zaspieval mocným hlasom: „ Moja pieseň, tá má moc, bojí sa jej čierna noc, 

kikirikí! Mojej piesni sláva, sláva, ona slnko privoláva, kikirikí!“ „Pekná pieseň,“ povedal 

Guľko Bombuľko. „Veľmi pekná.“ „No počul som aj krajšie, hrkú-hrkú,“ pošepol 

Bombuľkovi sivý vták. A doložil nahlas: „Ja piesne neskladám, o mne ich skladajú iní. Som 

holub Bielohlávok a toto je moja žena a moje dve dcéry.“ „A ja som hus Agáta, ale všetci ma 

volajú len tetka Gagatka, ga-ga-ga. A moje deti neprišli, lebo sa ešte nevyliahli.“ „A ja som 

vrabec Čičo,“ ozvalo sa zo studňového múrika. Vtom strýko Kiko zadupotal nohami, tetka 

Gagatka strepotala krídlami, ujo Rexo zavrčal – a vrabec fŕŕng! Už ho nebolo.. 



      Cvičíme... 

 

           1. Sadneme si, rukami obchytíme kolená, prejdeme do ľahu a späť -   

                                              Guľko Bombuľko                  

  2. Lezieme na kolenách popod stoličku, chrbát neprehýbame – psík  

                                              Rexo 

     3. Stoj spojný, ruky zapažíme, nohy pokrčíme v kolenách, na                    

                                              prstoch poskakujeme dopredu – vrabček Čičo 

 

            4. Stoj spojný, rukami 4-krát udrime na stehná (kohút zatrepotá   

                krídlami „kikiri“), potom dáme ruky vbok a predkloníme sa   

                                              („kí“). Vyrovnáme chrbát. Opakujeme 4-krát 

 

 

Pohybová hra: Podávanie klbka 

Najprv postojačky, potom posediačky podávajú si deti v kruhu primerane veľké klbko vlny 

z ruky do ruky. Komu klbko vypadne, z kruhu vystúpi. Klbko sa podáva iba jedným smerom. 

Keď vypadne viac ako polovica detí, hra sa začína odznova. Kto je z hry vyradený, 

neodchádza, ale povzbudzuje kamarátov. 



Kreslíme... 

  ______________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

Tvoríme... 
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