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Milí rodičia a priatelia, 

pripravili sme si pre Vás opäť škôlkarsky časopis „Zvedavá 

Lienka“, v ktorom sa dočítate veľa zaujímavých vecí, 

ktoré zažili naši škôlkari.  



 

 

V tomto čísle sa dočítate: 

zo života tried Včielky a Lienky 

Karneval 

Vynášanie Moreny 

Deň otvorených dverí 

Deň matiek 

Vedomostná olympiáda 

Cvičenie s rodičmi 

Celodenný výlet „Čertova pec“ 

Plávanie a poldenné výlety do Piešťan 

 Cesta do rozprávky 

Rozlúčka s predškolákmi 

  



Zo života triedy Včielky 

  



Zo života triedy Lienky 



Veselý karneval v MŠ 

V piatok 2.2.2018 sa naša škôlka premenila 

na rozprávkovú krajinu plnú  rozprávkových 

hrdinov,  zvieratiek a mnoho iných 

karnevalových masiek. Na úvod deti 

prezentovali svoje masky. Na všetkých 

zúčastnených  čakali rôzne súťaže, veselé pesničky, pri ktorých si všetci 

s radosťou zatancovali. Každá maska bola odmenená malým darčekom 

a sladkosťou. Ako každý rok, aj tento rok bola prichystaná bohatá 

tombola, za čo vďačíme rodičom, ktorí taktiež pripravili pre deti chutné 

občerstvenie. Všetci odchádzali z karnevalu spokojní a deti naň ešte 

dlho spomínali. 



 

  



 





Vynášanie Moreny 

Celý týždeň sa deti 

z našej materskej 

školy tešili na 

vynášanie Moreny. 

V pondelok sme si 

Morenu spoločne 

pripravili, učili sme sa básničky a pesničky, ktoré od rána spievali 

a recitovali. Vo štvrtok 15.03.2018 sme sa všetci vybrali k miestnemu 

potoku za búrlivého 

spevu a rachotu. 

Škôlkari si vynášanie 

a pálenie Moreny 

patrične užívali 

a túžobne očakávali, 

kedy konečne skončí 

zima a začne jar. 

 

  



 

  



Deň matiek 

V piatok 11.5.2018  sme v našej 

škôlke oslávili Deň matiek. Zišli 

sa tam mamičky, babičky, 

oteckovia, aby si pozreli 

vystúpenie svojich malých ratolestí. Deti z tried Včielok a Lienok 

vystúpili s básničkami, pesničkami a tancom. Program vyčaril úsmev na 

všetkých prítomných  tvárach. Na záver detičky venovali mamičkám 

malý darček, ako vďaku za ich starostlivosť a lásku. 

  



 



 



Deň otvorených dverí  

V pondelok 7.5.2018 sme mali 

v našej škôlke ,,Deň 

otvorených dverí“. Rodičia 

mali príležitosť zoznámiť sa 

s priestormi škôlky a zúčastniť 

sa na vzdelávacích aktivitách 

v triede Včielok a v triede Lienok, ktoré boli zamerané na rôzne 

vzdelávacie oblasti. Aktivity si pripravili pani učiteľky a rodičia mali 

možnosť vidieť, ako ich deti 

cvičia, pracujú a čo všetko 

vedia. 

 



  



 

  



Vedomostná olympiáda 

Dňa 23.05.2018 sa naši predškoláci 

zúčastnili vedomostnej olympiády, kde si 

overili svoje vedomosti, komunikačné 

schopnosti  a pripravenosť do prvého 

ročníka. Deti, ktoré sa umiestnili na 

prvých troch miestach, získali zaujímavé 

ceny a diplom.  Na záver sme odmenili všetky deti potleskom. 

Naši víťazi  : 

1. miesto: Ninka 

2. miesto: Samko a Timko 

3. miesto: Davidko a  Dominik 



 



  



Celodenný výlet „Čertova pec“ 

V utorok 29.05.2017 sme sa vybrali s deťmi na celodenný výlet na 

Čertovu pec pri Piešťanoch. Výlet bol zameraný na spoznávanie  

ekoprostredia  - vychádzka do lesa, na lúku, pozorovali prírodu, faunu, 

flóru v danom prostredí. Taktiež pozorovali aj jaskyňu, kde pomocou 

bateriek mohli vyhľadať netopierov žijúcich v jaskyni. Spoznávali rôzne 

druhy zvierat žijúcich v ohradách, spôsob ich života a mali aj možnosť 

nakŕmiť ich. Pre deti boli pripravené  pohybové a súťažné hry, pri 

ktorých sa dobre zabavili a zasúťažili si. Detičky mali zabezpečený 

obed priamo v reštaurácii ,,Čertova pec“. Výlet sa deťom veľmi páčil a 

na ceste späť do škôlky si zaspievali známe piesne. Na výlet deti ešte 

dlho spomínali. 



 





  



 



  



Cvičenie s rodičmi „Lúčime sa škôlka“ 

Dňa 30.5.2018 zorganizovali pani učiteľky Lenka Vašková a Mirka 

Kusá cvičenie, do ktorého sa mohli zapojiť rodičia so svojimi deťmi. 

Cvičenie  pod názvom ,,Lúčime sa škôlka“ sa uskutočnilo na dvore 

materskej školy. Deti 

a rodičia si zacvičili 

zdravotné cviky 

zamerané na celé telo, 

prekonávali prekážky 

a plnili rôzne úlohy. 

Na záver si za 

doprovodu veselých pesničiek deti púšťali z bublifuku bublinky a 

úlohou rodičov bolo chytiť ich a prasknúť. Po cvičení sa rodičia s deťmi 

mohli ponúknuť zdravým ovocím a čajom. 



 

 

  





Medzinárodný deň detí v MŠ 

Dňa 1.6.2018 oslávili naši škôlkari 

sviatok všetkých detí – MDD. Na 

dvore boli pre nich pripravené 

športové a vedomostné stanovištia. 

Deti boli rozdelené do štyroch tímov, 

ktoré medzi sebou súťažili. 

Vedomosti si preverili pri hádaní 

hádaniek o lesných zvieratkách. Svoje 

športové schopnosti si deti vyskúšali 

v disciplínach -  skok vo vreci, triafanie loptičky do koša, slalom 

hokejkou pomedzi kužele. Na záver boli deti odmenené medailou a 

sladkou odmenou. Všade vládol veselý smiech, hudba a tanec. Usmiate 

a spokojné tváre detí svedčili o tom, že dnešný deň sa vydaril. Už sa 

tešíme na budúcoročný 1. jún.  



  



 





Plávanie na kúpalisku Eva a poldenné výlety 

Plavecký kurz sa uskutočnil v dopoludňajších hodinách v termíne od 

04.06. do 08.06.2017 na 

kúpalisku Eva v Piešťanoch 

pod vedením pani trénerok. 

Deti sa hravou formou 

zoznamovali s vodným 

prostredím, technikou plávania, 

bezpečnosťou počas pohybu v 

bazéne. Každá hodina začala 

sprchovaním a malou rozcvičkou. Deti sa učili splývať s vodou, ponárať 

tvár, správne dýchať, plávali medúzu a iné techniky plávania. Na záver 

dostali deti priestor na ľubovoľnú hru vo vode. Na konci  týždňa 

dostali mokré vysvedčenie za absolvovanie plaveckého výcviku. 

Pre deti, ktoré neplávali, boli pripravené poldenné výlety do Piešťan na 

Kúpeľný ostrov. Výlet mal environmentálne zameranie, deti pozorovali 

faunu a flóru, jazierka, vtáctvo, kde ich najviac zaujali  pávy. Ďalej 

pozorovali sochy, umelecké diela, Barlolamača a navštívili aj studňu 

termálneho liečivého prameňa. Túto vodu mali možnosť deti ochutnať, 

no nie všetkým chutila. Po celom týždni boli všetky deti naplnené 

novými zážitkami, vedomosťami a skúsenosťami. 

  



 



 



 



  



 



  



 



  



 



Cesta do rozprávky 

Dňa 11.06.2018 sa deti z našej MŠ zúčastnili Cesty do rozprávky, 

ktorú organizovala Katka Rafajdusová. Deti cestovali z rozprávky do 

rozprávky, spoznávali rôzne rozprávkové 

bytosti ako napr. Červenú čiapočku, 

Snehulienku, Martinka Klingáčika, 

Popolušku, čertov, atď. Každá rozprávka 

mala svoje stanovište, kde deti plnili rôzne 

úlohy, Ak ich splnili, mohli sa presunúť 

k ďalšiemu stanovišťu. Na záver prišli ku 

princeznej a princovi, kde ich čakala sladká 

odmena. Všetky deti odchádzali plné krásnych zážitkov. 



 



  



 



  



Rozlúčka s predškolákmi a záverečná opekačka 

V stredu 27.06.2018 bol pre 

predškolákov materskej školy 

deň D. Deti s pani učiteľkami 

pripravili program, ktorý sa 

niesol v duchu rozlúčkového 

podujatia. O svojej šikovnosti 

nás presvedčili zaspievaním 

piesne, zarecitovaním básničky a spoločným tancom na pieseň „Holky 

z naší školy. Potom nasledovalo odovzdanie osvedčení.   

Všetkým budúcim prvákom prajeme vykročenie správnou nohou 

a úspešný začiatok prváckeho života.   



 







Lúčime sa s predškolákmi 

Opäť sa končí školský rok. Prežili sme veľa krásnych, 

nezabudnuteľných chvíľ spolu s našimi – vašimi deťmi. Je tu čas, aby 

sme sa obzreli za seba a zamysleli sa nad tým, čo sa nám podarilo urobiť 

a kde máme ešte rezervy. Hodnotíme seba, deti, čo dosiahli, aké sú 

šikovné... Tie najšikovnejšie nám už odchádzajú do „veľkej školy“. 

Väčšina z nich prišla, keď mali 3 roky. Čo všetko pekné sme prežili, ako 

sa za ten čas zmenili! Z batoliat vyrástli múdre, odvážne a šikovné 

deti. Veríme, že všetci sú výborne pripravení na vstup do 1. triedy.  

 

Milí predškoláci, prajeme vám veľa šťastných a slnečných dní počas 

celého leta, aby ste načerpali energiu a túžbu po nových poznatkoch a 

priateľstvách v škole. V novom školskom roku nech vás sprevádzajú len 

tí najlepší a najláskavejší učitelia! Aj my, dospeláci, sme už v očakávaní 

leta a jeho slnečných dní. Túžime si 

vydýchnuť a nabrať nové sily. Veríme, 

že aj vy, milí rodičia, prežijete s vašimi 

deťmi krásne prázdniny, plné 

nezabudnuteľných zážitkov. Vám, aj 

všetkým mladším deťom prajeme 

príjemnú dovolenku a dovidenia v 

septembri.  

 



Do školy odchádzajú: 

Ninka  Dominik 

Davidko Paťko 

Tomáško Timko 

Matejko Matúško 

Samko  Damiánko 

Matúško  Milanko 

 

 



 

Ďakujeme 


