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Otvára sa brána, v nej je „škôlka“ známa! 
 

Nech sa páči, vstúpiť ráčte, 
keď september opäť začne! 
Všetci sa v nej spolu hráme 
a veľmi sa dobre máme. 
Teším sa tu každý deň, 
čo nového sa dozviem, 
lebo naše detičky 
majú múdre hlavičky; 
ba i srdce zo zlata, 
každý super kamaráta. 

Lietajú tu MOTÝLIKY sťa ľahučké obláčiky. 
Bodkované LIENOČKY nosia pekné čiapočky. 
A tie naše SLNIEČKA čaria úsmev na líčka. 

MRAVČEKOM, tým veru je, keď ich škôlka zohreje.  
Malé ŽABKY zelené, tie sú  stále veselé. 

MYŠKY skáču, behajú, na záhrade sa hrajú. 
V triedach bzučia detičky, 

ako naše usilovné VČELIČKY. 
HRÍBIKY sú kamaráti, 
máme ich tu všetci radi. 
To je škôlka, školička, 
naša druhá mamička! 

                                                                                                              (p. uč. Peťka) 



 Opäť je tu nový školský rok a s jeho príchodom nastali aj rôzne zmeny. 

Najvýznamnejšou zmenou je že, výchova a vzdelávanie bude prebiehať podľa nášho Školského 

vzdelávacieho programu „Centrumáčik“ (vypracovaného podľa štátneho vzdelávacieho programu 

ISCED 0), ktorý bol prerokovaný a schválený pedagogickou radou. Oboznámený s ním bola aj rada 

školy a zriaďovateľ. Na triednych schôdzkach s ním zoznámili pani učiteľky aj prítomných rodičov.  

 V tomto kalendárnom roku bola materská škola, v rámci výzvy ROP-1.1-2009/01 ROP, 

vybraná na uchádzanie sa o nenávratný finančný príspevok. Na materskú školu bol vypracovaný 

projekt zahrňujúci:  

- zateplenie plášťa budovy, výmenu okien a dverových výplní, opravu a zateplenie plochých 

striech, 

- výmenu svietidiel v celej budove materskej školy, 

- vybavenie učební a kancelárií MŠ novým vnútorným zariadením. 

Filozofiou našej školy je cestou prirodzenej výchovy rozvíjať samostatné a zdravo 

sebavedomé deti, položiť základy celoživotného vzdelávania všetkým deťom podľa ich možností, 

záujmov a potrieb, naďalej rozvíjať starostlivosť o deti so špeciálnymi edukačnými potrebami- deti 

zdravotne postihnuté, nadané a deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

Cieľom je rozšíriť ponuky : pohybových a relaxačných aktivít. Zvyšovať telesnú zdatnosť 

detí pravidelným cvičením v telocvični a v triedach, pohybovými aktivitami na školskom ihrisku 

a dopravnom ihrisku. Predkladať deťom dostatočne pestrú ponuku vnemov v estetickej oblasti, 

relaxačnej a svetelnej hudby, arteterapie a kultúry. Rozšíriť ponuky exkurzií a priamych návštev 

v rámci zážitkového učenia (oboznamovanie s profesiami - policajti, hasiči..., v čo najvyššej miere 

využívať prírodu na plnenie cieľov z učebných osnov školských vzdelávacích programov).  

Angličtina hravo – oboznamovať s jazykom anglickým v  priebehu celého dňa  

v 2. triede. Mgr. Raniaková.   

Úzko spolupracovať so základnými školami s cieľom uľahčiť prechod deťom na primárne 

vzdelávanie v základnej škole. V prípade výskytu odchýlok od očakávaného rozvoja osobnosti detí 

úzko spolupracovať so školskými zariadeniami výchovnej prevencie a poradenstva.Za deti alebo 

žiakov s nadaním sa pokladajú iba tie deti alebo žiaci, ktorých špeciálne výchovno-vzdelávacie 

potreby boli diagnostikované zariadením výchovného poradenstva a prevencie. 



 

 Moja škôlka  
Prvý deň ma moja mama                                    
zaviedla sem do škôlky. 
Otvorila sa nám brána, 
šla som volky – nevolky. 
Všade bolo plno detí 
a všetky sa chceli hrať, 
hojdať bábu, kresliť kvety 
skákať, behať, tancovať. 

Teraz sa už do školičky každé ráno ponáhľam, 
rýchlo prejdem našou bránou medzi deti k pekným hrám. 

Pozrime sa koho to tu máme?  
Trieda „nových LIENOČIEK“ 

 
Prišiel september a trieda Lienok sa naplnila novými malými kamarátmi. 

Lienka „BODUŠKA“ – maskot triedy- ich milo privítala a stala ďalšou členkou 

pri ich škôlkárskom poznávaní. „ Ešte sme maličké, ale už sa staráme o prírodu.“ 

chválili sa mi po návrate z vychádzky. Vraj sa budú starať o „gaštankový“ 

strom, ktorý ich obdaroval množstvom malých gaštaníkov  a z nich si potom 

šikovné Lienočky vytvárali ježkov spolu s pani učiteľkami Katkou a Paťkou.  

 
PERLIČKY DETÍ:  

 „Čo rastie na tomto ovocnom strome? -  Červené paradajky. 

(Ani by ste neverili, aké sú múdre, keď už v ich veku vedia, že paradajky sú ovocie!) 

 
Pri ochutnávaní hrozna: Aj moja maminka pečie takéto hrozienka. 
 
Pri oslave : Všetko najlepšie k meninám  a nech ťa nebolí hlava. 
 

Narodeninovú „párty“ pripravili Lienočky pre ADELKU, oslávila 4 rôčky. 

BLAHOŽELÁME! 
 
Plnenie projektov: 1.V rámci programu „Elektronizácia a revitalizácia MŠ“ sme 
vypracovali projekt na poskytnutie dotácie a po jeho schválení zabezpečili  vybavenie PC 

http://obrazky.4ever.sk/obrazky/najnovsie/kreslene/smile.-okuliare-1830858�


miestnosti notebookmi, datavideoprojektorom, kamerou, multifunkčným zariadením a 
vhodnými edukačnými programami. Túto úlohu už naplno realizujú naše deti v plnení 
projektu s názvom – 
 

 „SKYPE KAMARÁT“, v ktorom prebehne komunikácia prostredníctvom 
internetu spoločne s deťmi z iných MŠ, budú prezentovať na webovej stránke 
svoje práce, vydáme DVD o spoločných aktivitách. 
 
2.ŠKOLA PODPORUJÚCA ZDRAVIE: Chcem byť zdravý, Chceme dýchať čistý 
vzduch, Evička nám ochorela, Filipove dobrodružstvá, Nenič svoje múdre telo; 
 
3.CHRÁŇME PRÍRODU: Environmentálna výchova v ročných obdobiach; 
 
4.PRADIENKA Z KOLOVRÁTKA: Ľudové zvyky a tradície počas celého roka; 
 
5.SVET JE PRE VŠETKÝCH: Vznik života na Zemi, fauna – flóra. 
 

Krúžková činnosť sa realizuje v popoludňajších hodinách v priestoroch materskej školy. Deti 
sú zaraďované do jednotlivých krúžkov na základe písomných prihlášok rodičov. Krúžky sú 
bezplatné. Finančné náklady spojené s chodom jednotlivých krúžkov (pracovný materiál, pracovné 
zošity na angličtinu, CD na počítačový krúžok atď.) znášajú rodičia prihlásených detí. V krúžkoch 
chceme podporovať prirodzenú aktivitu a radosť z pohybu, experimentovania, bádania, 
objavovania... Vedú ich učiteľky materskej školy. 

 

          Šikovníček  (výtvarný, pracovný, práca s hlinou)    Hudobno-tanečný   
 

 Ľudových tradícií 

  vorivej dramatiky 

 Počítačový  

Telovýchovný 

 

 Veda je zábava 



Ústrednou postavičkou nášho Školského vzdelávacieho programu je chlapček „Centrumáčik“, 
ktorý spoznáva okolitý svet zatiaľ v štyroch obsahových celkoch, ktoré postupne obohatíme 
o nové projekty. Vo vzdelávacích štandardoch sú už začlenené, integrované prierezové témy 
a požiadavky, tak  aby umožňovali modifikáciu pre deti so špeciálnymi edukačnými potrebami. 
Úlohy a ciele plníme cez štyri okruhy: 

Tematické okruhy 
 

         JA SOM                  PRÍRODA  
 

     ĽUDIA         KULTÚRA  

 
 

Oblasti rozvoja Vašich detí: 
 
 

PERCEPTUÁLNOMOTORICKÁ 
  
 
 
 
KOGNITÍVNA 
 
 
 
 
SOCIÁLNOEMOCIONÁLNA 
 
 

Rozvíjané kompetencie 

Psychomotorické  Osobnostné (intrapersonálne)   
 

Sociálne (interpersonálne)   Komunikatívne  

                         kognitívne                                                 Učebné 
                                        

Informačné 
   
 
  



 
Saunovanie detí  by sme chceli začať od 15.10.2009, bude prebiehať v skupinkách podľa 
harmonogramu po 10 detí, je však ešte potrebné dokúpiť ležadlá. Zrekonštruované priestory 
využijeme na predchádzanie infekčným ochoreniam a zvyšovanie imunity K saunovaniu je nutné 
predložiť písomný súhlas detského lekára a písomný súhlas rodičov. 

 
 
Časový plán akcií , ktoré nás v jeseni čakajú :     

 „ČAS ZLATÝCH LISTOV“ 
 
September – október                              

Čas dozrievania plodov: 

Čo naše rúčky vedia -počas pobytu vonku, zber jesenných plodov a prírodnín   

s následným využitím v edukačnej činnosti– výstavky pre rodičov. 
 
Habakuky - Cez rozprávkové postavičky spoznávanie sveta ľudových  
rozprávok od P. Dobšinského. 
 
Zvolenská športová jeseň - Cvičme pre radosť , Kolobežkové dopoludnie, Bež pre radosť 
 

Čas nového objavovania: 
Október mesiac úcty k starším – pripraviť darčeky a besiedky pre starých rodičov,  
návšteva klubu dôchodcov.   
Návšteva hasičov –oboznamovanie detí s prácou dospelých,vážiť si hodnotu  práce.  
 

Čas lietajúcich šarkanov 
 
Šarkanový týždeň – 
rozprávkové príbehy o šarkanoch, ich zhotovovanie, 
výstavka, púšťanie šarkanov  

Čas pavučinových príbehov 
 
Zlatá JESEŇ – branná vychádzka, plnenie úloh zo ŠKVP, formovanie vzťahu k prírode. 
  
Zdravá výživa – základ zdravia Z príležitosti Svetového dňa výživy (16.X.) zorganizovať  
pre rodičov deň otvorených detí spojený s ochutnávkou nátierok a zeleninových šalátov. 

 Tekvicová slávnosť – výstava a tvorba z jesenných plodov, tekvíc.  

November :  Návšteva cintorína - položením kvetov na hrob padlých vojakov a zapálením sviečok si 
uctíme tých ktorí padli za našu slobodnú krajinu.  
 

Rozlúčka so záhradou – ekohry, úprava záhrady – príprava na zimný odpočinok .  
 
 



2.trieda 
Katka  
a Paťka 
 

Posvietili sme si aj na pani učiteľky:    
 

 
1. trieda: Veličová Dagmar, Koreňová Lýdia 
2. trieda: Mgr. Beňová Katarína,  Mgr. Raniaková Paulína 
3. trieda: Jankovská Katarína, Jelenčiaková Eva  
4. trieda: Bc. Fabová Ivana, Lotharidesová Jana, Šimková Daniela 
5. trieda: Arvayová Dana, Kmeťová Jaroslava, asist. uč. Pokorádiová Anna  
6. trieda: Blahová Ľubica, Hricová Renáta 
7. trieda: Čillíková Dana, Žigová Ľubica  
8. trieda: Bahúlová Anna,  Mgr. Čábyová Petronela 
 

 
 
 
 
  
 
 
  

 
 

 
 
 
 

 
s kamarátmi tried 

 
 

 
 

       
 

 
 

 
 
 
 
 
 

3.trieda 
Evka  
a Katka 
 

8. trieda 
Anka  
a Peťka 
 

7.trieda 
Danka  
a Ľubka 
 

5. trieda 
špeciálna 
Danka, 
 Jarka 
a Anička 

1. trieda 
Lydka  
a Dáška 
 

6.trieda 
Ľubka  
 a Renka  
 

4.trieda 
Ivka, 
Danka 
a Janka 



 

Názvy tém SEPTEMBER – NOVEMBER 
 

Obsahový celok Témy : 

 
 
 
Centrumáčik 
v jesennej záhrade 
 
 

 

 

 
Brána dokorán. 
Po prázdninách. 
Vykročme 
a spoznávajme spolu. 
Moji najbližší a noví 
kamaráti. 
Pozri, čo dokážem! 
 
Tajomstvá jesene 
a pavučín. 
Učíme sa s prírodou. 
Stromy, kríky a ich 
plody. 
Zdravá výživa. 
Ľudské telo. 
 
Čas krátkych dní. 
Bacil Vasil útočí. 
Zdravie a choroba. 
Svieti, prší, fúka... 
Pozor, červená! 
Na zemi a na oblohe. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Prší dáždik z oblohy, 
hríbik sa ho nebojí. 
Po dáždiku – veru tak, 
vyrastie až po oblak. 
 
 

 Aj Hríbiky v našej MŠ po prázdninách o niekoľko centimetrov vyrástli.  
Stali sa z nich usilovní predškoláci, ktorí sa tešia na veľkú školu. Starajú sa aj o malé hríbiky, ktoré 

prišli medzi nás len teraz v septembri. Ráno prichádzajú so slzičkami, lebo im je ešte smutno za 

maminkami. Ukazujú im nové hračky, knižky, postieľky. Oboznamujú ich s pravidlami triedy, 

škôlky, činnosťami a tetami, ktoré sa o nás starajú. Ale najradšej majú priestrannú terasu, kde sa 

môžu dosýta vyšantiť s loptou,  na motorkách a pri pohybových hrách. Veľmi sa tešia na zaujímavé 

prechádzky a spoločné výlety. Prežijú tam veľa zábavy, a vždy sa niečo zaujímavé naučia. Už sme 

stihli výlet do rozprávkovej dedinky Habakuky.  Jesenné obdobie nám prináša pestrofarebnú 

prírodu a veľa ďalších tajomstiev. Tak sme sa ju spolu s pani učiteľkami vybrali spoznávať.   

 Počas vychádzky v prírode sme mali oči a uši dobre otvorené. Rozlišovali sme rôzne stromy, 

kríky, lesné plody a drobné zvieratká. Aby sme mohli pozorovať drobné mravce, využili sme 

bádateľské pomôcky – lupy. Skúmali sme aj stavbu listov, spadnutých pod stromami, z ktorých sme 

čerpali pozitívnu energiu. Naše ušká zachytili prekrásne zvuky lesa, spev vtákov, žblnkot vody, 

šum lístia a piskot vetra. Na čistinke sme našli aj hríbiky, ako sme my. Nechali sme ich pre 

zvieratká. Na ceste späť do MŠ, naše očká zahliadli niečo veľmi 

zaujímavé: veľkú kopu odpadkov. Ako tam asi narástla?  Určite 

ju tam nechali nezodpovední ľudia. Naše malé srdiečka 

zostali veľmi smutné. Aby sme ich potešili zaspievali sme si spolu 

jesennú pesničku. Tak nám príroda ukázala všetky svoje 

tajomstvá. Už teraz sa tešíme, čo nové opäť zistíme.  

                                                                                

(p. uč. Danka)                          

                                         



 
Poznáte ten známy zvuk bzzz, bzzz, bzzz...!? To je zvonček v triede VČIELOK, pozorne čítajte, veľa sa o nás 

dozviete! 

 Už je dávno po prázdninách a Včielky z našej materskej školy čaká veľa, veľa práce. 

Hneď v prvé dni sme sa naučili novú báseň:  

NAŠA ŠKôLKA 

Na známosť sa všetkým dáva celkom nová, čerstvá správa: 

otvára sa naša škôlka, vstúpte do nej všetci zvonka. 

Všade hračky a smiech detí, slnko tu aj v zime svieti!  

Vôkol kvety, veľa stromov, nikomu sa nechce domov. 

 

Dňa 18.9.2009 sa v našej triede uskutočnil koncert a to nie hocijaký, ale gitarový.  

Žiaci zo ZŠ prišli zahrať Včielkam najnovšie hity DESMOD, ELÁNU, HABERU, ale aj vlastnú tvorbu. 

Dozvedeli  sme sa niečo nové o hudobných nástrojoch, z čoho vyrobené, z akých častí sa skladajú aj ako sa 

môžu stať gitaristami a ešte veľa ďalších zaujímavých vecí..Pri poslednej pesničke sme si zanôtili aj 

zatancovali a pekne sa rozlúčili aj my, Včielky, pesničkou „Bol raz jeden pomaranč...“ 

Každý sa čuduje ako je možné, že Včielky sú také šikovné, keď  sú z úľa- triedy stále na výletoch. 

Veď predsa najviac sa učíme práve priamo na mieste pozorovaním a overovaním. Ďalšieho dňa X sme sa 

nevedeli dočkať...ale predsa prišiel. 21. 9. 2009 sme si zase vzali batohy plné vitamínov a cestovali ďaleko 

z nášho mesta.   

HABAKUKY . Ak budete čítať ďalej, dozviete sa, že to slovo nie je zaklínadlo... 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 



HABAKUKY 
 

Ku Včielkam sa pridali MOTÝLE, HRÍBIKY, MYŠKY a SLNIEČKA. Bolo nás 
za dva autobusy a cesta dosť ďaleká  a dlhá, ale o to zaujímavejšia. Prechádzali sme cez 
Banskú Bystricu, kde pracujú mnohí rodičia. Robkova mamina v nemocnici, Vikin ocino 
v Autonovo, Kornelkova mama v obchode...Na všetkých sme si spomenuli. Z mostu sme 
videli rieku Hron, kostol a vežu. Ale najzaujímavejšiu časť sme zažili v cieli: na 
DONOVALOCH. Tu sme cez otvorenú papuľu draka vstúpili do rozprávkového sveta. 
Privítal nás Gašparko aj Slnečný kráľ. Stali sme sa hneď súčasťou rozprávky O stratenom 
bračekovi. Spolu sme navštívili zámok Železného, Slnečného a Veterného kráľa, aby sme 
nakoniec spoločnými silami našli strateného bračeka. Cez prestávku sme sa v „hodovni“ 
posilnili ovocím a potom pre nás zahrali rozprávku O ZÁZRAČNOM  LEKÁROVI. 
V ďalších domčekoch sme sa cez rozprávky dozvedeli veľa o ich autorovi Pavlovi 
Dobšinskom. 

Cestou domov sme si niektorí aj zdriemli a možno sa im prisnilo aj o ZLATEJ 
RIADKE,...Zájazd sa všetkým páčil (boli by sme vydržali v dedinke aj celý deň), a preto sa 
o zážitky radi delíme aj s Vami..  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ešte sme si nestihli oddýchnuť po jednom výlete a už nás čakal ďalší, ale športový, 

aby sme boli silní a zdraví. Dňa 1.10.2009 bolo v Štúrovom parku veľmi rušno. Mesto 
Zvolen organizovalo  

Kolobežkové dopoludnie pre „škôlkárov“. Súťažné dopoludnie bolo 

plné pohybu a radosti zo súťaženia i víťazstva. Vyzbrojení prilbami, kolobežkami a vestami 
sme sa preto pustili do súťaženia. Nám sa za hlučného povzbudzovania detí z druhých  MŠ 
darilo. Víťazmi sme boli všetci. Každá Včielka dostala DIPLOM a pochvalu za športovú 
obratnosť a rýchlosť. Našou najväčšou odmenou boli však nové zážitky, hry v jesennom lístí 
a zbieranie gaštanov po ceste späť do materskej školy. 

Čakajú nás aj ďalšie prekvapenia, ale o tom až nabudúce. 
(p. uč. Lydka a Dáška). 

 



                                                Parádnica 

 
Mamulienka, pekne prosím, silonky ja rada nosím.  

Štyri rôčky už som mala trvalá by mi pristala. 

A k nej sukňa celkom úzka, k tomu vyšívaná blúzka. 

Potrpím si na paráde rada stojím pri zrkadle. 

A topánky len lodičky, pristanú mi na nožičky. 

Tie mi budú pekne klopať, budú za mnou chlapci kukať 
 

„Dobré ráno, milé deti!“- Takto  sa prihovára každé 

ráno deťom žabka KVÁKALKA v Žabkovej triede.  
Keď sa spoločne pozdravíme a  predstavíme, žabka ich zoznámi čo 

ich v ten deň čaká. Deti z tejto triedy sú v MŠ len od septembra, ale u nás 
v škôlke sa im páči, o čom svedčí aj dobrá adaptácia. Už len máloktoré 
očká  ráno plačú. Cez deň sa spoločne hráme s krásnymi hračkami 
,“kúpeme“ sa v guličkovom bazéne, šmýkame na tobogane, tancujeme a cvičíme na 
rôzne piesne o zvieratkách blízkych deťom. Naša najobľúbenejšia pieseň je „Ja som 
žabka“ a „Nákladné auto“. Vieme sa zahrať Kolo mlynské a Maličká som. Spolu 
s pani učiteľkami Dankou a Ľubkou sa tešíme na ďalšie strávené dni spolu v  triede 
Žabiek. 

(p.uč. Danka) 

Čriepky  našich najmilších: 
 

 
   Na dvore:                  „Poli, poli, tu je pajút !“ (Pozri, pozri, tu je pavúk!)  S. R.. 

 

  Počas rozhovoru:              „Akú zeleninku a čo všetko dáva mamička do polievky?“ 

...mrkvičku,  hrášok - a čo ešte?  N.N.-  Moja dáva BUBÓN 

(rozumej bujón). 

 

 Deti, čo všetko môže visieť?  

Jabĺčka, hrušky, listy, lampa,... JÁNOŠÍK. 

 

 

 



Mravčeky v novom šate.  
 

My, ako náhradné „mravčie“ mamičky, sme sa tešili po 
prázdninách, ako zareagujú deti na nový interiér našej triedy, ktorý sme si 
mohli dovoliť vďaka ochote rodičov darovať nám 2% dane z príjmu. Tak, 
ako si mravčeky pomáhajú a spoločnými silami postavia mravenisko, tak  aj naši rodičia 
pridávali korunku ku korunke, až sme mali dosť peniažkov a mohli sme starý nábytok 
v triede vymeniť za nový, bezpečný pre deti, bez zbytočne deťom nedostupných miest. 

2. septembra sme  tak v triede vítali po dlhej prázdninovej dobe nie deti s plačúcimi 
očkami, ale deti  s doširoka otvorenými a prekvapenými očkami, skúmajúcimi, čo nové sa to 
udialo v ich triede. 

Mravčekovia sa veľmi rýchlo naučili, že každá hračka má svoje miesto, vedia že 
plače, ak  sa náhodou ocitne niekde pohodená, a to aj vďaka tomu, že si môžu  v skrinkách 
a zásuvkách sami nájsť hračku, s ktorou sa práve chcú hrať. 

Ďakujeme preto všetkým, ktorí nám pomohli svojou ochotou a záujmom spríjemniť 
prostredie detí  a do budúcna sa zameriame na nové hračky a pomôcky, ktoré nám otvoria 
brány poznania, skúmania a bádania, ale hlavne si želáme:  ABY  SME  BOLI  
KAMARÁTI a –  

    
Všetci svorne, 

 mravce, mravce, mravčeky, 

 stavajú si kopčeky. 

 Stavajú si kopce 

 a v tých kopcoch domce. 

 Keď niektorý nemôže, hneď 

mu druhý pomôže. 

Takto všetci svorne pracujú usilovne  

a budujú mravenisko vzorné.  

(p. uč. Katka) 

 
 
 
 



 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Jeseň  
Na známosť sa všetkým dáva, 
v jeseni lístie opadáva. 
Šu-šu, šumia vetvičky, 
vraj naplnia košíčky. 
Slniečko sa raduje, 
šarkan s vetrom tancuje. 
Hop-cup, hop-cup tralala, 
jeseň dary rozdáva. 

 
Ovocie 

Ovocie je dobrá vec, 
vie to každý vzdelanec. 

 Lepšia ako čokoládka, 
od mamky je hruška sladká. 

 Od otecka jabĺčko, 
s chuťou schrúmem ľahúčko. 

 Od babičky strapec hrozna, 
každý z nás to dobre pozná. 

Od dedka zjem broskyňu, 
v každú dennú hodinu. 

Zdravý budem plný sily, 
skúste to tiež moji milí! 

 

 

 
 



 

Dňa 24.spetembra 2009 sa trieda „Slniečok“ zúčastnila podujatia zvolenskej 

športovej jesene, ktorú organizovalo mesto Zvolen „Cvičenie pre radosť“, kde sa predviedli 

s rytmickým cvičením na hudbu: „ČA-ČA-ČA“. 

Každé dieťa bolo odmenené sladkosťou a diplomom. Povzbudzovali kamarátov z iných 

materských škôl, spolu si aj zaspievali a zatancovali. 

Najviac nás však potešilo ozajstné slniečko, ktoré nad nami celý čas svietilo 

a držalo nám palce!                (p. uč. Renka) 

 

 „Zatlieskaj rukami ča-ča-ča, 

zadupaj nohami ča-ča-ča. 

Každý sa s nami v rytme tanca otáča,  

 tak si aj ty zakrič: ča-ča-ča!“ 

 
 
 



NAŠE PRAVIDLÁ  

 MY SME DOBRÍ KAMARÁTI,  MÁME SA TU VŠETCI RADI.  

 TRI SLOVÍČKA V SRDCI NOSÍM - 3  AHOJ, ĎAKUJEM A PROSÍM.     

PRED TÝM, AKO NIEČO ZJEM, RUKY SI VŽDY UMYJEM! 

 KEĎ JEDLO NA STOLE UROBÍ NA MŇA „KUK“, NEPOVIEM UŽ ANI MUK! 
 

            S HRAČKAMI SA NEHRÁM SÁM, AJ TEBE ICH POŽIČIAM.  
 

              POMOCNÚ RUKU PODÁM KAŽDÉMU, NEUBLÍŽIM NIKOMU!     

CVIČIŤ DENNE MUSÍM TELO, AJ KEBY SA MI VŽDY NECHCELO! 
 

 AJ KEĎ EŠTE VEĽKÍ NIE SME, PORIADENIE JE NA MIESTE!  

KEĎ DOMOV IDEM, BEZ POZDRAVU NEODÍDEM!     
 

 
 
 
 



Ahojte,  kamaráti! 
 
 

My sme Myšky z 8. triedy, nie tie počítačové, a aj keď sa hovorí „si šedá ako 
myš“, o nás to vôbec neplatí. My sme myšky farebné,! A viete prečo? Pretože každý z nás je 
iný, jedinečný, no proste originál. Ani jedna myška nie je ako druhá, každá je výnimočná. 
Preto sa pani učiteľky Anička a Peťka dohodli, že sa budú o nás starať, aby z nás vyrástli 
šikovné, múdre a usilovné myšky. Veru dali nám zabrať hneď od začiatku. No uznajte samy! 

 Hneď v prvý deň nás vítala v triede nová pani učiteľka, ale my sme sa jej vôbec 
nezľakli, práve naopak vyskúšali sme ju, či sa medzi nás hodí, no a celkom zapadla. 
O chvíľu na to, sme si užívali výlet do rozprávkovej dediny Habakuky, kde sme videli 
nevídané a počuli neslýchané. Potom, povzbudený heslom „v zdravom tele – zdravý duch“, 
sme obdivovali krásy neďalekej prírody. I keď slovíčko „krásy“ sa sem teraz vôbec nehodí! 
Tak to by ste neverili, čo sme v tej prírode našli. Namiesto krásneho lesa akurát tak kopu 
odpadkov! Boli sme z toho veľmi smutní, pretože my- myšky vieme, ako sa máme o prírodu 
starať, chrániť si ju a pomáhať jej. Veď sme si potom na druhý deň rýchlo vyčistili aj našu 
školskú záhradu. Okrem toho, sme sa už stihli naučiť všeličo o svojich kamarátoch, o tom 
ako sa máme k sebe správať a pomáhať si, poznáme dopravné prostriedky i to, ako správne 
prechádzať cez cestu a dokonca by nám už mohli dať aj „detský 
vodičák“ – veď dopravné značky, to sú pre nás hračky.  

Všetci vieme, že k nám zavítala „pani Jeseň“ so svojimi 
tajomstvami, ktoré každý deň rozlúskame. A to je ešte len 
október. Viete si predstaviť, čo všetko stihneme a naučíme sa do 
konca školského roka!!! Ale nepredbiehajme, pretože my sa už 
veľmi tešíme na to, čo nás čaká najbližšie a to je napríklad 
rozprávka O cínovom vojačikovi, návšteva zvolenského múzea s darmi jesene,  zaujímavé 
rozprávanie a ukážky Železničnej polície, alebo korčuľovanie na Zimnom štadióne. No 
proste máme toho pred sebou neúrekom a ak by ste sa doma nudili, príďte medzi nás do 
myškovej triedy, pretože u nás je zábava a my nudu nepoznáme. Tešíme sa na Vás!  

 
                                                  Vaše „farebné“ myšky! 

  

 

 
 

                                                                                    



 
                  
 
 

    Sa chce poďakovať za: 
 

 
 pomoc pri získavaní 2% z daní príjmov fyzických a právnických osôb 
 

 pomoc pri zabezpečovaní odpadového materiálu, obrazového 
materiálu,              papieru na kopírovanie… 

 pomoc pri zabezpečovaní sponzorských finančných 
prostriedkov a darov 

 pomoc pri úprave školskej záhrady 
 zber papiera 

 

 ČAČKY, HRAČKY Z JESENNÝCH  PLODOV  
 

Z MOTÝLIKOVEJ TRIEDY. 
 

Naše rúčky, šikulky, vyrobili figúrky: 
makovičku -Zlatý vlas, 

žirafu -Dlhý krk, 
sovu- Veľké oko, 

 
nechýbal ani náhrdelník. 

 Z čoho to všetko bolo?  
No predsa z jesenných plodov. 

 (p. uč. Danka) 
 

 
 
 
 
 
 
 



Nesmieme zabudnúť na našu tradičnú jesennú slávnosť s ochutnávaním 
zdravých nátierok,, šalátov aj dobrých koláčikov pri tajomnom lampiónovom 

osvetlení a výstavkách z tekvíc a jesenných plodov.  
 

 Veríme, že sa aj vy zapojíte! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

http://obrazky.4ever.sk/obrazky/najlepsie/kreslene/kreslene,-disney-2487515�


 
 
 
 

MŠ Centrum

 
 
 
 
 
 

 
 

Lúči sa: s pozdravom redaktor časopisu Jaroslava Kmeťová 
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