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V rýchlom slede dní nášho uponáhľaného sveta prišiel čas Vianoc. Čas 

sviatočný, čas výnimočný, čas priam zázračný, ktorý tok behu trochu 

spomalí. Sú tu najkrajšie sviatky roka a všetci sa už pripravujeme na ich 

oslavu, ale i oslavu nového roka 2023. Nastáva čas bilancovania, i nových 

predsavzatí... Tento rok bol náročný a vyzerá to tak, že náročný bude aj ten 

nadchádzajúci. No veríme, že porozumenie, úcta a pochopenie medzi nami 

nám pomôžu všetko zvládnuť.   

Užite si dni sviatočné, prežite ich v zdraví a v pohode. Venujte tieto chvíle 

svojim blízkym, svojim deťom. Hrajte sa s nimi, pozerajte, či čítajte im 

rozprávky, choďte spolu na prechádzky ..., užite si tieto vzácne chvíle bez 

stresu a naháňania. Pokúsme sa všetci nájsť v tomto období to jedinečné, 

pekné, čo nás napĺňa a teší. 

Vianoce sú 

keď rozlúskneme orechovú škrupinku a pod tanier dáme z kapra 

šupinku. 

Keď na oblátky rozdáme si med a máme vieru, že krajší je svet, keď do 

daru si dáme lásku a pohodu, keď na seba sa usmievame a máme 

dobrú náladu. 

 

Ďakujeme všetkým rodičom a priateľom materskej školy za spoluprácu, za 

príspevok v podobe 2% z vašich daní, ako aj za akúkoľvek pomoc a podporu v 

roku 2022. 

Prajeme Vám, aby ste si užili pokojné a radosťou naplnené vianočné sviatky v 

kruhu Vašich najbližších.  

Do nového roka 2023 Vám prajeme pevné zdravie, veľa síl a rodinnej pohody.  

Stretneme sa po prázdninách 9. januára 2023, aby sme pokračovali s novým 

elánom v škôlkarských povinnostiach a radostiach. 

 

 



ČO SME SPOLU ZAŽILI 

Vianočné fotenie 

Na začiatku novembra sme pre Vás pripravili v spolupráci s pani 

fotografkou vianočné fotenie. 

 

Divadlo na hojdačke 

3. novembra sme v materskej škole privítali Divadlo na hojdačke, ktoré si 

pre nás pripravilo poučný príbeh o dôležitosti ochrane lesov a zvierat, ktoré 

v ňom žijú. 

 

Deň materských škôl  

Významným medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku 

sa stal dátum 4. november 1829. V tento deň vznikla a bola založená v 

Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na území Slovenska. Jej 

zakladateľkou bola grófka Mária Terézia Brunswická. Deti oslávili Deň 

materských škôl hrami, cvičením, spevom a rôznymi súťažami. 

 

Babka, dedko, vďaka za všetko... 

Vzhľadom na vysokú chorobnosť detí v našej materskej 

škole sa besiedka pre starých rodičov konala až 9. 

novembra. Všetky triedy si pripravili pestrý program, 

ktorý vyčaril úsmev na tvári starým rodičom. Na záver 

deti odovzdali starým rodičom milý darček, ktorý pre 

nich deti vyrobili.  

 

Divadlo Babadlo 

10. novembra k nám zavítalo Divadlo Babadlo s predstavením o nervóznom 

prasiatku. Deti so zatajeným dychom sledovali predstavenie, ktoré bolo 

odmenené potleskom. 

 



Exkurzia na vlakovú stanicu v Čachticiach 

V rámci týždňovej témy „Bezpečne v hre i v živote“ sa deti oboznamovali s 

pravidlami cestnej premávky, bezpečnosťou účastníkov dopravy, čiže aj 

detí počas prepravy rôznymi dopravnými prostriedkami. Cestovanie 

autobusom si už viaceré deti vyskúšali a preto sa naše staršie deti vybrali 

spoznávať aj cestovanie vlakom. Počas exkurzie na vlakovú stanicu v 

Čachticiach tak deti spoznali, kadiaľ sa vlaky pohybujú, kto ich obsluhuje či 

vypravuje zo stanice, ako a kde sa kupujú cestovné lístky. 

 

Bubnovačka 

November je mesiacom viacerých významných dátumov v oblasti ochrany 

práv dieťaťa. 18. november vyhlásilo Národné koordinačné stredisko pre 

riešenie problematiky násilia na deťoch (pri MPSVaR SR) a nezisková 

organizácia Centrum Slniečko akciu BUBNOVAČKA – Aby bolo deti lepšie 

počuť“ ,pretože deti pred násilím ticho neochráni.  Tento deň sme si 

pripomenuli aj my. V čase od 10.hod. do 11.hod. sme bubnovali na školskom 

dvore, aj pred materskou školou a zároveň sme celý deň s deťmi realizovali 

podporné aktivity k téme prevencie násilia, rozprávali sa o násilí, o tom ako 

je dôležité vyjadriť svoje pocity, obavy... 

 

         

          

 



Korčuľovanie  

Tento rok sme pre 5-6 ročné deti zorganizovali týždenný krasokorčuliarsky 

kurz, ktorý sa v spolupráci so športovým klubom Penguin uskutočnil 

koncom novembra. Deti si osvojili nielen základy korčuľovania, ale samotné 

absolvovanie kurzu malo oveľa hlbší význam: vnímať šport a pohyb ako 

spôsob trávenia voľného času, niečo, čo ich baví, čo robia rady v kolektíve 

kamarátov alebo i neskôr v súkromí so svojimi blízkymi. Všestranne si 

rozvíjali ich pohybové schopnosti - vytrvalosť, obratnosť, samostatnosť, 

zodpovednosť, zmysel pre tímového ducha a fair-play. Deti mali zážitok 

i zo stretnutia s hokejistami Dukly Trenčín, z pozorovania hráčov počas 

tréningu. 

        

 

Sviatok sv. Mikuláša  

Na sviatok sv. Mikuláša sa tešia všetky 

deti. Do materskej školy každý rok zavíta 

Mikuláš v sprievode čerta a anjela a 

prinesie deťom štedré odmeny inak to 

nebolo ani tento rok. Deti si prichystali 

pre nich básničky, piesne, vinše a koledy.  

 

Sviatok sv. Lucie 

V utorok, presne o týždeň po sv. Mikulášovi navštívili našu materskú školu 

aj Lucie v bielych plachtách s pomúčenou tvárou a husacími krídlami v ruke. 

Deti sa ich však nebáli, dokonca im pomohli povymetať kúty, aby aj našu 

materskú školu obchádzalo všetko zlé a vládla v nej pokojná atmosféra.        



Divadlo Pimprllo 

Divadlo Pimprllo je našou stálicou už niekoľko rokov. Tentokrát nám úsmev 

na tvárach vyčarilo predstavenie „Čarovačky“, ktoré bolo o typických 

vianočných tradíciách na Slovensku. 

          

Vianočné prípravy 

Súčasťou príprav na Vianoce a vianočnú besiedku je výzdoba našej 

materskej školy, pečenie a ozdobovanie medovníkov, ktoré s deťmi 

pripravujeme. Každá trieda pripravuje na besiedku aj pásmo piesní, scénok 

a tancov, aby tak mohli rodičom predviesť, čo všetko sa už počas školského 

roka v škole naučili.  

 

 
 

Aj keď plány sme mali veľké, vysoká chorobnosť nás prinútila besiedku 

nakoniec zrušiť. Veríme, že po vianočných prázdninách sa nám ju podarí 

zrealizovať aspoň pre deti, ktoré jej príprave vynaložili veľa úsilia ... 

 



Vianoce 

Vianoce sú, keď sme spolu, keď rodina sadá k stolu. Mamka, ocko, 
detičky, dedkovia a babičky. Vianoce sú od Ježiška, dal nám lásku 

do balíčka. Bolo jej dosť, dostal každý, rozdelil ju raz a navždy. 
Medzi ľudí, kvietočky, zvieratká aj včeličky. Kúsok lásky zo 

srdiečka, ukry aj ty do balíčka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vyfarbi a vystrihni! Ho Ho Hooo 
 

 


