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1. Príhovor rodičom  

 

Kreslenie ako nástroj komunikácie 

Kreslenie je pre dieťa vnútorná nutnosť. Vyjadruje ňou svoju skúsenosť, pocity, ventiluje 

vnútorné predstavy, komunikuje so svojim okolím a vyjadruje v nej všetko, čo vie a cíti, ale 

nedokáže to svojim detským slovníkom vyjadriť. Kresba odráža jeho citové, náladové 

a charakterové znaky a umožňuje zistiť úroveň jeho rozumových schopností.  Kresby detí na 

celom svete majú isté spoločné znaky, ktoré sú typické pre ich vek. Ale môžu upozorniť aj na 

problémy tých detí, ktoré potrebujú odbornú pomoc.  

 

Čo môže alebo nemusí znamenať detská kresba:  

- dieťa kreslí osoby také veľké, aký význam im pripisuje, 

- nápadne veľká postava môže vyvolávať buď veľký význam, alebo strach a žiarlivosť, 

- rozmaznané deti kreslia seba ako najväčšieho, 

- postava veľmi malá môže byť pre dieťa najmenej dôležitá, 

- ak dieťa nakreslí seba ako najmenšieho, cíti sa odmietané, izolované, nevypočuté, 

- ak sa na obrázku osoby držia za ruku, značí to harmonický vzťah, 

- ak dieťa zobrazí ideálnu situáciu, napr. v rodine, nemusí ísť o skutočnosť, ale 

o želanie,  

- ak dieťa vynechá člena rodiny, môže to znamenať aj jeho odmietanie, averziu, 

- častá neprítomnosť vynechaného člena v rodine spôsobí, že dieťa ho preto nezobrazí, 

- ak si dieťa s niekým nerozumie, alebo s ním nevie komunikovať, vynechá mu ústa  

            alebo uši,  

- ak je nejaká osoba podrobne zobrazená, dieťa ju vníma ako autoritu, alebo obľúbenú. 

 

Pri kreslení by sme si mali všímať aj reakcie dieťaťa, jeho správanie, tému, farbu, využitie 

priestoru, alebo aj postup, ktorý v kreslení dodržiava. Tým všetkým nám dieťa vysiela signály 

a je na nás, či ich dokážeme  identifikovať a  podchytiť.   

 



2. Projekt „Eurorozprávky“  

Do výtvarného projektu Eurorozprávky sme sa spomedzi 28 slovenských miest a európskej 

školy v Bruseli zapojili ako jediná materská škola v našom okrese. Táto jedinečná výtvarná 

prehliadka detí materských škôl má na Slovensku dlhoročnú tradíciu. Realizuje sa od roku 

1992 najprv na okresnej úrovni (1992, 1993, 1995, 1997), neskôr na krajskej úrovni (r. 1999, 

2001, 2003) aj s medzinárodnou účasťou. Doposiaľ bolo realizovaných 18. ročníkov 

výtvarnej tvorby detí pod záštitou Ministerstva školstva SR. 

Po zhodnotení jednotlivých ročníkov sa dospelo k myšlienke prezentovať krásu detského 

umenia nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. A tak vznikol výstavný projekt  

EUROROZPRÁVKY, ktorého cieľom je prispieť k poznaniu a pestovaniu vzťahu detí ku 

krajinám EÚ a ich kultúry prostredníctvom rozprávok a cez výtvarné činnosti spoznávať 

nevinnú krásu detskej duše. 

 

AKO SME PRACOVALI... 

Projekt sme začali realizovať zhotovením literárneho kútika a prípravou prostredia 

prostredníctvom paravánov a rozprávkového hradu. Na prvom spoločnom stretnutí sme sa 

oboznámili s Maďarskom, krajinou našej rozprávky. Cez Power Pointovu prezentáciu sme si 

ukázali, kde sa Maďarsko nachádza a čo s ním máme spoločné, porovnávali sme typické 

znaky slovenského i maďarského regiónu – najvyššie vrchy, vodné nádrže, kroje, či jedlá. 

Maďarsko sme si prezreli aj v atlase a na spoločne vyrobenú mapu sme vytriedili obrázky 

tejto krajiny. 

1.týždeň 

1.týždeň sme začali motiváciou k rozprávke cez ilustrácie. Spoločne sme si prečítali 

rozprávku Kráľ Korheľ  a oboznámili sa s hlavnými postavami. Deti v spoločnom rozhovore 

vyjadrili svoje zážitky z rozprávky a pocity z konania jednotlivých postáv. Ich úsudky sme 

zhrnuli do mravného ponaučenia vyplývajúceho z rozprávky – „Keď si nevážiš, čo máš, 

o všetko prídeš.“  

Prvé zážitky z rozprávky sme dali na papier a vytvorili tak 1. rozprávkový album. Každé 

dieťa zároveň dostalo príležitosť opísať svoju kresbu a objektívne sa vyjadriť aj ku kresbám 

ostatných detí.   



2.týždeň 

Začiatkom druhého týždňa sme si príbeh kráľa Korheľa zopakovali, pričom sme do neho 

vsunuli aj prvky tvorivej dramatiky, ktorou deti napodobňovali smútok princezien, hádanie sa 

čertov, putovanie princa pri hľadaní sestier, či jeho strach a neistotu z toho, že ho vlastný otec 

predá. Rozprávku sme si spolu zahrali. Deti sme rozdelili na hercov a divákov a dramatizovali 

sme príbeh s využitím hudobného sprievodu. Deti vyjadrovali svoje predstavy vyvolané 

hudbou a zároveň sa pokúsili vyjadriť aj charakter rozprávkovej postavy, ktorú znázorňovali. 

Po skončení dramatizácie sme s hercami diskutovali o tom, ako sa cítili vo svojej roli, čo bolo 

pre ne náročné a čo by na znázorňovanej postave, ak by mohli, zmenili.   

Zážitky z dramatizácie sme si nakreslili a vytvorili 2. rozprávkový album. 

3.týždeň 

Na začiatku 3. týždňa sme si rozprávku v krátkosti pripomenuli. Deti vyjadrili svoje najkrajšie 

zážitky a v spoločnom rozhovore sme sa zamýšľali nad tým, ako si deti samotné postavy 

v rozprávke predstavujú. Ako podľa nich vyzerali princezné, princ, kráľ, začarovaní 

princovia, ich zámky, alebo ktoré z čertovských vecí by chceli sami vlastniť, či aké čary 

v sebe zázračné veci ešte mohli skrývať? Fantázia detí nemala hraníc a tak sme úplne 

prirodzene prešli k realizovaniu ich predstáv. Vytvárali princov a princezné z varešiek, kráľa 

Korheľa z papierového vreca vypĺňali papierovými guľami a dolepovali mu oči, nos a ústa 

vystrihnuté z časopisov, zhotovili havrana, medveďa a rybu z odpadových materiálov, 

vymaľovávali čarovné krpce, plietli bič, zdobili čarovný plášť. Dostatočne motivované deti 

začali v tomto týždni maľovať svoje zážitky.  

Všetky naše stretnutia sme si vždy spestrili pohybovým a dramatickým vyjadrením postáv z 

rozprávky alebo hudobnou improvizáciou detí prostredníctvom hudobných nástrojov.   

 

4.týždeň 

Štvrtý týždeň bol vyvrcholením nášho projektu. Postupne sme dokončovali priestorové 

rozprávkové postavy a svoje výtvarné práce a v priebehu týchto aktivít sme si rozprávali o 

svojich pocitoch a zážitkoch z vykonávanej činnosti. 



Na konci 4. týždňa zazvonil rozprávkový zvonec, ktorý zrazu ohlásil koniec všetkým našim 

stretnutiam. Bolo nám veselo a zároveň smutno. Tešili sme sa, že sme tento rozprávkový 

príbeh, príbeh kráľa Korheľa,  doviedli zo všetkým, čo malo byť, do úspešného konca, no 

bolo nám všetkým veľmi ľúto, že sa už viac kvôli tomuto príbehu nebudeme stretávať.  

Za tento projekt chceme touto cestou všetkým organizátorom veľmi pekne poďakovať. 

 

     

    

   

   

   

 



3. Karneval trochu inak 

 

 

Uja Ľuba už všetci dobre poznáme. Chodieva k nám do MŠ pravidelne niekoľkokrát za rok, 

aby nám zakaždým vyrozprával novú spievankovú rozprávku. Stále sa nám postará o dobrú 

zábavu a preto sme sa rozhodli, že ho k nám pozveme na karneval. Svoje rozhodnutie sme 

vôbec neoľutovali. 

V karnevalový deň, keď sme sa všetkým v estrádnej sále MsKS v Trebišove predviedli  vo 

svojich nápaditých maskách a podľa tradície zatancovali škôlkársky tanec, nás s ním už 

čakala poriadna zábava, ktorá zo stoličiek postavila aj samotných rodičov. Spolu s ním sme 

spievali, tancovali, zvŕtali sa v dlhokánskom hadovi, súťažili a vyhrávali  ceny, ktoré si pre 

nás ujo Ľubo pripravil. Karneval sme zavŕšili tombolou, v ktorej si mnohí prišli na svoje. Ale 

ani ten, kto nič nevyhral, neodišiel smutný. Ktokoľvek chcel, mohol si od uja Ľuba kúpiť 

tričko alebo CD s jeho pesničkami.  

Čas nám ubehol veľmi rýchlo. Ale každý – veľký aj malý, odchádzal domov veľmi spokojný 

a plný karnevalovej nálady. 

 

 

 

 

     

 

  

 

 

 



4. Deň detí - Pastelkovo 

 

Bolo 10 sestričiek, mali pekný, rovný driek. 

Každá krásne šaty mala, každá čosi maľovala.. 

 

„Pastelky“ rôznych farieb - žltej, červenej, modrej, zelenej, fialovej, hnedej očakávali deti na 

svojich stanovištiach v areály Materskej školy na Škultétyho ulici v deň sviatku všetkých detí. 

Mali pre ne pripravené rôzne úlohy a disciplíny, ktoré museli splniť, aby do svojich škatuliek 

získali stratené farbičky, po ktoré ich poslala smutná biela pastelka. Žltú farbičku mohli 

získať len vtedy, ak slniečku vyskladali z PET vrchnákov dlhokánske lúče, preniesli 

banánovú zmrzlinu bezpečne prekážkovou dráhou a našli v tráve zatúlané kuriatka. Červenú 

vtedy, keď kamarátkam farbičkám zaplátali geometrickými tvarmi deravé šaty, nahádzali 

guľôčky rozliatej farby späť do plechovky a navíjaním vlny zastrúhali polámané tuhy 

pasteliek. Zelenú mohli nájsť, keď upratali z lúky všetky odpadky, roztriedili ich a spoločne 

sa na lúke zahrali. Úlohou detí pri získaní modrej pastelky bolo poskladať si z papiera alebo 

polystyrénu modré loďky, plávať s nimi na vode a zahrať sa na rybky plávajúce v morských 

vlnách. Fialovú získali, keď ponavliekali korále na náhrdelník, vyzbierali lopatami zázračné 

kamene a fialovými loptičkami vyplnili prázdne bobuľky hrozna. Hnedú získali, keď pomohli 

mravčekovi postaviť zo škatúľ mravenisko, vyzbierať v lese dubáky a podľa hmatu zistiť, čo 

do lesa patrí a čo nie. A všetky farby dúhy naraz mohli deti vidieť v odraze priezračných 

bublín, ktoré si fúkali z bublifuku. Všetkými nájdenými farbičkami nakoniec ozdobili deti  

šaty bielej pastelke a za odmenu si  škatuľku plnú farbičiek mohli vziať do svojej triedy.  

 

Veľká škoda , že Deň detí nie je každý deň. 

 

 

            



5. Za dverami našej škôlky...    

  Skadiaľ som, stadiaľ som, slovenského rodu som                    

 SEPTEMBER                                                                  OKTÓBER   

               

                      Divadlo „Kačiatko“         Jesenná turistická vychádzka                                    Deň chôdze                      

       

        „Kocúr v čižmách“- ujo Ľubo      Divadlo – „Tajomstvo jedného duba“                      Jumping Srdiečok 

                                                                                                                                     NOVEMBER 

      

             Športový deň v Košiciach                                  Ochutnávka jedál                     Martin na bielom koni                     
                        

     DECEMBER 

          

                   Na Mikuláša      Vianočná besiedka – Hviezdičky         Vianočná besiedka – Medvedíci      

 

 



                                                                                                                  FEBRUÁR 

             

     Vianočná besiedka – Slniečka          Vianočná besiedka – Srdiečka                    Karneval s ujom Ľubom  

 

                                             MAREC                                        APRÍL 

     

  Zimná tur.vychádzka                         Vynášanie Moreny                              Deň Zeme        Jarná tur.vychádzka  

                         

                                                    MÁJ      

                                          

                        Výchovný koncert                                          1.máj                                             Divadlo 

         

              Deň otvorených dverí MŠ                           DOD Zelenej školy               Včielka Maja – divadlo ZŠ 

                                                                                                             



     JÚN  

            

                                        MDD        Zdravotná súťaž Evička nám ochorela                    Ako sa Mates oženil 

          

             Letná branná vychádzka             19. ročník športovej olympiády               Návšteva hasičskej stanice       

           

                               Návšteva v ZŠ          Prehliadka tradičných remesiel                    Alica v krajine zázrakov 

 

        

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

    SEPTEMBER                                                                                OKTÓBER 

        

                        Jabĺčková Pani                                        Požiarnik Sam                                Výcvik psa Rexa              

 



 

         

        Jesenná turistická vychádzka                          Jesenná ochutnávka                                  Koncert uja Ľuba 

 

                                                                 NOVEMBER 

        

                        Policajtka v MŠ                                         Návšteva ZŠ                                    Ježko Separko              

           DECEMBER 

            

                  Dyňové popoludnie                            Katarína – priadky                                                     Vianoce           

         

                                 Na Mikuláša                                              Lucia                                      Vianočné trhy            

         

          



      JANUÁR 

         

            Cvičenie so snehovou vločkou               Rozprávka s ujom Ľubom                         Zimná prechádzka      

              

              FEBRUÁR MAREC 

       

                                      Karneval                                Pochovávanie basy                              Exkurzia v knižnici  

              APRÍL 

       

                   Vynášanie Moreny                          Návšteva ZŠ v MŠ                                          Deň Zeme 

            

                                                                       MÁJ 

       

                               Sadenie stromčeka                      Návšteva Zelenej školy                                Stavanie mája                                                           



                                                      JÚN 

   

                     Šípková Ruženka                                             U hasičov                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

      Škôlka pod zeleným smrekom 

       SEPTEMBER 

     

                  Prvé hrabanie lístia                                      Jabĺčkový deň                            Aktivity v triede       

        OKTÓBER 

     

             O repke s ujom Ľubom                         Halloweenska párty         Na potulkách s ježkom Jožkom 

     

                         Odlet bociana                Ochutnávka  zdravých jedál                                       Šarkaniáda 

        



      NOVEMBER 

         

                Deň s pojicajtmi           Úcta k starším v charitnom dome                         Úcta k starším v ZŠ 

 

        DECEMBER 

     

                               Mikuláš v MŠ         Mikulášske popoludnie s ŠKD                                 Návšteva v ZŠ 

     

              Návšteva uja poľovníka                                        Prvý sneh      Vianočná besiedka v charitnom dome 

     

                         Vianočné pečenie                    Vianočné tvorivé dielne        Výzdoba stromčeka v TESCU 

 

 

                                                                                    



FEBRUÁR   MAREC 

       

                  Návšteva hvezdárne                        Návšteva Mičurínky                      Jarná turistická vychádzka 

 

                               APRÍL 

        

        Brigáda na školskom dvore                                           Deň vody                                  Zápis do 1.ročníka                           

      

                                           Brigáda                                         Deň Zeme          Divadielko uja Doremina   

       

                            Dopravný týždeň                              Odvoz vrchnákov                                       Prílet bociana 

 

 



MÁJ 

        

                   Rozprávkový karneval                                         Noc v MŠ                                          1.máj v parku                                                                

       

                                     Deň Matiek                       DOD zelených škôl                                 Výlet na Koronči 

 JÚN 

        

                     Návšteva u hasičov                                  Olympiáda s CZS                     Športová olympiáda                                  

              

         

                        Cyklotúra v parku                                             MDD          Návšteva Zelenej školy Komenského                       

 



  6.Úspechy našich detí   

Výtvarné súťaže – účasť a umiestnenie 

Vesmír očami detí  
 

     MŠ, Ul. Škultétyho 

 

  Elok.prac.,Ul. Pri Polícii 

 

 Elok.prac.,Ul. 29.augusta 

3.miesto-Kristína Majovská účasť -postup do celoslov. kola 

 

Poľovník a poľovníctvo  

 

     MŠ, Ul. Škultétyho 

 

  Elok.prac., Ul. Pri Polícii 

 

 Elok.prac.,Ul. 29.augusta 

2.miesto-Klára Marková účasť  

 

Deň Zeme 

 

     MŠ, Ul. Škultétyho 

 

  Elok.prac., Ul. Pri Polícii 

 

 Elok.prac., Ul. 29.augusta 

1.miesto-Kristína Majovská 3.miesto- Juliana Bobíková  1.miesto-Štefanko 

 

Účasť detí  na prehliadkach:  

Zdravotno – výchovnej hry - Evička nám ochorela 

Dopravnej výchovy - Póla radí deťom – akcia PZ 

Enviroment.výchovy – Projekt Zelená škola – elokované pracovisko, Ul. 29.augusta 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 



19. ročník Olympiády mestských škôl v Trebišove 

 

Beh na 20 m 

 

     MŠ, Ul. Škultétyho 

 

      MŠ, U. Pri Polícii 

 

       MŠ, Ul. 29.augusta 

2.miesto – Nela Dorčáková 

3.miesto– Viktória Hoľanová 

1.miesto - Juliana Bobiková 

1.miesto - Oliver Varga 

3.miesto - Jakub Maďar 

3.miesto - Sebastián Štefan 

2.miesto - Lívia Zuščáková  

 

 

Skok do diaľky 

 

     MŠ, Ul. Škultétyho 

 

      MŠ, U. Pri Polícii 

 

       MŠ, Ul. 29.augusta 

1.miesto- Viktória Hoľanová 

2.miesto - Juliana Sabová 

2.miesto - Žofia Szatmaryová 1.miesto - Peter Kišš  

 

Hod loptou  

 

     MŠ, Ul. Škultétyho 

 

      MŠ, U. Pri Polícii 

 

       MŠ, Ul. 29.augusta 

3.miesto-Viktória Hoľanová 1.miesto - Žofia Szatmaryová 

3.miesto - Ema Tomková 

1.miesto - Peter Kišš  

 

Celkové umiestnenie: 

MŠ , Ul. Škultétyho  -  2. miesto 

MŠ, Ul. Pri Polícii    -  4. miesto 

MŠ, Ul. 29. augusta  - 5. Miesto 

 

 

 

 

 

 

 



7.Rozlúčka s predškolákmi 

 

Rozlúčiť sa s predškolákmi vôbec nie je ľahké. Od ich nástupu do materskej školy prešlo dosť 

času na to, aby sme si na ne zvykli a prirástli nám k srdcu. Je to akoby ste dieťaťu zverili 

hračku, o ktorú sa má starať a keď mu venuje všetku svoju lásku, starostlivosť aj voľný čas, 

odrazu mu ju vezmete.  

Ako každý rok, aj teraz nastal ten čas. Deti vyrástli, dozreli a nevedia sa dočkať nových 

školských tašiek. Hľadia na nás s úsmevom z tabiel vo výkladoch a na prstoch vyratúvajú dni 

blížiacich sa prázdnin. A potom už zbohom škôlka, zbohom pani učiteľky, zbohom kamaráti. 

Nadišiel čas rozlúčiť sa. 

  

    

 

 

 

 



8.Výroky našich detí  

 

Pri práci s malými deťmi sa človek dozvie veľa zaujímavých vecí. Iste ste už aj vy neraz pri 

rozhovore s nimi zažili, že na všetky vaše otázky, nech sa už zdajú akokoľvek náročné, 

dokážu nájsť okamžitú odpoveď. Detská fantázia a vynaliezavosť totiž nemá hranice a to, čo 

sa nám zdá nemožné, je pre deti úplne samozrejmé. A nám neostáva iné len konštatovať, že 

videnie sveta očami detí je fakt úžasné. 

Kto je adoptovaný? 

Adoptovaný je ten, kto má v rodine inú farbu očí ako mama.             JARKA   (4 roky) 

Adoptovaný znamená, že je chorý.          SOFINKA   (5 rokov) 

Adoptované je dieťa, ktoré ocko s mamkou dali do detského domova.  MAŤKO   (5 rokov) 

Aký je rozdiel medzi mestom a dedinou? 

Mesto je krajšie a dedina trošku krajšia.                     JULIANKA   (4 roky) 

Dedina je maličké mesto, kde je málo ľudí.                LUIGI   (5 rokov) 

V meste behajú kravičky, v dedine nie.                      ZARKA   (3 roky) 

Čo je to šúpolie? 

Šúpolie je akoby suché lístie zo suchej trávy alebo z čarovnej látky.      ŠIMONKO   (6 rokov) 

Šúpolie je z ihličnatých stromov, lebo má po sebe také čiarky.       LAURIKA   (5 rokov) 

Šúpolie je z listov, ktoré je z palmy.                                                LEILA   (5 rokov) 

Kde sú hviezdy cez deň? 

Na druhej strane Zeme, kde je tma.                        MARTIN   (5 rokov) 

Išli na prechádzku.                    PAŤKO   (5 rokov) 

Idú za mraky, lebo tam je tma.       KRISTÍNKA   (3 roky) 

Tam, kde sa spí. Na druhej strane.   JARKA   (4 roky) 

Prečo vznikajú modriny? 

Lebo som sa udrela veľmi silno.    SOFINKA   (5 rokov) 

Lebo keď sa udriem, objavia sa bacily a tie bojujú s dobrými krvinkami. MARTIN   (5 rokov) 



9. Poďakovanie za dlhoročnú prácu 

 „Umenie žiť – spoznávať slzy nielen vo svojich očiach, pocítiť úsmev nielen na svojich 

perách, pozerať a vidieť, počúvať a počuť – to je veľmi dôležité poznanie pre prácu 

pedagóga.“ Ak sa mu podarí uplatniť zmysel týchto slov, stane sa šťastným nielen on, ale 

predovšetkým tí, ktorých vychováva a vzdeláva. 

Byť dobrým učiteľom nie je ľahké. Vyžaduje si to od človeka množstvo úsilia, empatie, 

nadšenia a ľudskosti,  ale aj veľkú mieru pedagogického citu a tvorivé myslenie, ktoré 

vychádza zo sústavného vzdelávania sa a z analýz výsledkov vlastnej práce. Ide o beh na dlhé 

trate, v ktorom jediným cieľom je  vychovať z detí vynikajúce a zrelé osobnosti.  

Prácu učiteľa posudzujú žiaci, ich rodičia, kolegovia navzájom, nadriadení aj verejnosť, ale 

azda najobjektívnejšie ju ocení ten, kto „učiteľský chlebíček“ ochutnal aj sám. 

A práve preto si dovoľujeme my, ako učiteľky a zároveň kolegyne, poďakovať za spoluprácu 

a zodpovedný prístup k výučbe a deťom našim milým kolegyniam, pani zástupkyni Márii 

Johanidesovaj a pani učiteľke Monike Konigovej, ktoré zanechávajú výraznú pečať v našich 

srdciach a po dlhoročnej práci odchádzajú do zaslúženého dôchodku.  

Odpracovali tu niekoľko vzácnych rokov a  zanechali odkaz, vedomosti a spomienky 

v niekoľkých generáciách, ktoré mali možnosť odučiť. 

Nemalú zásluhu na dobrom chode MŠ mala aj pani Mária Naďová, zamestnaná v MŠ 

v oddelení PaM a pani Mária Oláhová, zamestnaná ako upratovačka, ktorým takisto 

ďakujeme za dlhoročnú spoluprácu a prajeme im veľa šťastných a spokojných dní 

v zaslúženom dôchodku. 

Milé kolegyne, z celého srdca Vám za Vašu prácu ďakujú zamestnanci MŠ na Ul. Škultétyho, 

MŠ,  Ul. Pri Polícii, MŠ, Ul. 29.augusta v Trebišove a  Mgr. Slávka Iľková, riaditeľka MŠ. 
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