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DEŇ MATERSKEJ ŠKOLY 

Dňa 4.11.2015 nebol pre našu MŠ veru obyčajným dňom. 

V tento deň sme si pripomenuli ,,Deň Materskej 

školy“..Spoločne sme tento deň oslávili s p. učiteľkami 

a deťmi  tak ako sa patrí. Profesionálny herci s hudobného 

divadla pod vedením p. Pažickej  nám zahrali divadlo 

,,Medovníkový domček“ do ktorého boli zapojené aj deti. 

Dobrú náladu a radosť bolo vidieť na úsmeve všetkých detí. 

Samozrejme nechýbali ani naši kamaráti z MŠ Obrancov 

mieru v Rajci, s ktorými sme si spoločne zaspievali 

a zatancovali..Veríme, že takýchto veselých a radostných dní 

nás čaká ešte veľa a ,,Deň Materskej školy“ oslávime aj o rok.  

                                                                     Bc. Erika Albertová 

 

  



Divadlo Pinocchio

Dňa 1.12. 2015 sa v

Pinocchio, ktoré nám prišli 

Slečny v hre používali rôzne výrazy nielen zo slovenského jazyka ale 

taktiež aj z talianskeho jazyka odkiaľ táto rozprávka pochádza. Na tejto 

divadelnej hre sme sa zúčastnili všetky štyri triedy a

v prvej triede. Divadlo deti veľmi pobavilo. Taktiež boli vyvolávané a

do hry, čo ich ešte viac upútalo. 

použité a taktiež mali veľmi krásne rekvizity . Rekvizity znázorňovali chalúpku, 

v ktorej Jepetto vystrúhal Pinocchia, cirkus, do ktorého sa dostal a

účinkovať. Taktiež les, kde ho prekabátili líška s

Divadeľná hra bola veľmi poučná pre deti a

pretože sa to nevypláca a ešte im

Divadlo Pinocchio 

Dňa 1.12. 2015 sa v materskej škole uskutočnilo divadlo s

 zahrať dve slečny z divadla zo Žiliny.

hre používali rôzne výrazy nielen zo slovenského jazyka ale 

talianskeho jazyka odkiaľ táto rozprávka pochádza. Na tejto 

divadelnej hre sme sa zúčastnili všetky štyri triedy a odohrávalo sa to ko

prvej triede. Divadlo deti veľmi pobavilo. Taktiež boli vyvolávané a

do hry, čo ich ešte viac upútalo.  Deti mohli vidieť rôzne kostýmy, ktoré boli 

taktiež mali veľmi krásne rekvizity . Rekvizity znázorňovali chalúpku, 

Jepetto vystrúhal Pinocchia, cirkus, do ktorého sa dostal a

účinkovať. Taktiež les, kde ho prekabátili líška s líšiakom a more s

Divadeľná hra bola veľmi poučná pre deti a vedia, že už nemôžu klamať 

ešte im aj narastie nos .   Bc. Veronika Halková

materskej škole uskutočnilo divadlo s príbehom 

divadla zo Žiliny. 

hre používali rôzne výrazy nielen zo slovenského jazyka ale 

talianskeho jazyka odkiaľ táto rozprávka pochádza. Na tejto 

odohrávalo sa to konkrétne 

prvej triede. Divadlo deti veľmi pobavilo. Taktiež boli vyvolávané a zapájané 

Deti mohli vidieť rôzne kostýmy, ktoré boli 

taktiež mali veľmi krásne rekvizity . Rekvizity znázorňovali chalúpku, 

Jepetto vystrúhal Pinocchia, cirkus, do ktorého sa dostal a začal v ňom 

more s veľrybou.  

vedia, že už nemôžu klamať 

Bc. Veronika Halková 

 



 

DIVADLO

Ako dievčinka Madulienka a

Dňa 16. 12. 2015 si štvrtáci spolu s

o dievčatku – Madulienke 

vianočnú hviezdičku. Do divadielka sa zapojili všetci štvrtáci. Jedno die

Madulienku, druhé Hrejka, 

či ostatné deti. Snažili sa hra

a tancovali. Priebežne zapájali do deja aj publikum. Reakcie pozvaných detí a

učiteliek boli veľmi pozitívne a ú

DIVADLO- DETI DEŤOM 

inka Madulienka a slniečko Hrejko hľadali viano

hviezdičku 

a 16. 12. 2015 si štvrtáci spolu s pani učiteľkami pripravili divadelné 

 a o slniečku – Hrejkovi, ktorí sa snažili spolu nájs

ku. Do divadielka sa zapojili všetci štvrtáci. Jedno die

Madulienku, druhé Hrejka, ďalšie kamaráta Lipka, rozprávačov, snehové vlo

ostatné deti. Snažili sa hrať predstavenie ako profesionálni herci. Veselo spievali 

tancovali. Priebežne zapájali do deja aj publikum. Reakcie pozvaných detí a

mi pozitívne a účinkujúcich odmenili  veľkým potleskom. 

Mgr. Bc. Lenka Šujanská

adali vianočnú 

kami pripravili divadelné predstavenie 

Hrejkovi, ktorí sa snažili spolu nájsť 

ku. Do divadielka sa zapojili všetci štvrtáci. Jedno dieťa hralo 

ov, snehové vločky 

nie ako profesionálni herci. Veselo spievali 

tancovali. Priebežne zapájali do deja aj publikum. Reakcie pozvaných detí a pani 

kým potleskom.   

Mgr. Bc. Lenka Šujanská 

 



MIKULÁŠ V

Dňa 4. decembra 2015 sa v našej MŠ niesol v atmosfére rozžiarených 

detských očí, plných očakávania a radosti. To deti boli v očakávaní

ktorý mal prísť do vianočne vyzdobenej materskej školy. Na pomoc si Mikuláš 

priviedol zo sebou aj dobrosrdečných a

nezablúdil. 

Mikuláš s anjelmi navštívil naše štyri triedy postupne. Každá trieda 

Mikulášovi zarecitovala, zaspievala, zatancovala... Keď deti videli, koľko 

darčekov im priniesli, strach sa zrazu vytratil a

darčekov. Deti dostali balíčky plné keksíkov, žuvačiek a

Na záver sa všetci s Mikulášom a

MIKULÁŠ V NAŠEJ MŠ 

 

4. decembra 2015 sa v našej MŠ niesol v atmosfére rozžiarených 

detských očí, plných očakávania a radosti. To deti boli v očakávaní

ktorý mal prísť do vianočne vyzdobenej materskej školy. Na pomoc si Mikuláš 

priviedol zo sebou aj dobrosrdečných anjelov, ktorý mu radili, aby po ceste 

anjelmi navštívil naše štyri triedy postupne. Každá trieda 

Mikulášovi zarecitovala, zaspievala, zatancovala... Keď deti videli, koľko 

darčekov im priniesli, strach sa zrazu vytratil a tešili sa z veľkého množstva 

darčekov. Deti dostali balíčky plné keksíkov, žuvačiek a ovocia. 

Mikulášom a jeho dobrými pomocníkmi anjelmi odfotili.

Vrelo sa poďakovali  

a sľúbili Mikulášovi, že 

budú dobré a

sľúbil, že o

  

    Bc. 

4. decembra 2015 sa v našej MŠ niesol v atmosfére rozžiarených 

detských očí, plných očakávania a radosti. To deti boli v očakávaní  Mikuláša, 

ktorý mal prísť do vianočne vyzdobenej materskej školy. Na pomoc si Mikuláš 

njelov, ktorý mu radili, aby po ceste 

anjelmi navštívil naše štyri triedy postupne. Každá trieda 

Mikulášovi zarecitovala, zaspievala, zatancovala... Keď deti videli, koľko 

veľkého množstva 

ovocia.  

jeho dobrými pomocníkmi anjelmi odfotili. 

Vrelo sa poďakovali  

sľúbili Mikulášovi, že 

budú dobré a Mikuláš im 

sľúbil, že o rok príde zas.

Bc. Z. Pekarová 

 

 

 



VIANOČNA BESIEDKA v II. TRIEDE 

Vyzdobená trieda, žiarivé svetielka na vianočnom stromčeku, vôňa  medovníkov, 

horiace sviečky a netrpezlivé deti.. Takto sa začala v II. triede vianočná besiedka, 

na ktorú sa prišli pozrieť rodičia, starí rodičia, súrodenci i tety v krásnom počte. 

Vianočnú atmosféru rozprúdili dievčatá v trblietavých sukničkách, keď predviedli 

tanec snehových vločiek. Potom deti zahrali scénku o tom, ako hľadali v lese 

vianočný stromček. Tam stretli aj medvedíkov, s ktorými si spolu zatancovali na 

zimnú pesničku. Deti potom rodičom zaspievali krásne zimné pesničky a zavinšovali 

vianočný vinš. Na záver si rodičia vypočuli dojímavé slová pesničky, ktorú im deti zo 

srdca zaspievali. „ 

Chcela by som sa poďakovať  šikovným deťom, ktorý spolu s pani učiteľkami nacvičili 

krásny program,  rodičom, ktorí si prišli spríjemniť predvianočný čas a tiež za chutné 

medovníčky , ktoré nám na besiedku pripravila pani M. Mihalcová.  Veríme, že 

rodičia odchádzali z našej besiedky s krásnym zážitkom. 

        Bc. Radka Brosová 

 



NÁVŠTEVA Ž

Vianoce, najkrajšie sviatky v

18. decembra do mesta navštívi

Deti si mohli vypoč

Ježiška. V živom betleheme nechýbali ani  

pastieri i traja králi. Nakoniec krásnym zvukom fujary sa 

rozlúčil pán Peter Surový. 

Na záver sme sa celá škôlka odfotili a

potleskom.  

 

ŽIVÉHO BETLEHEMU DETÍ Z

MUDROCHOVÁ 

Vianoce, najkrajšie sviatky v roku a my sme sa opä

18. decembra do mesta navštíviť „ŽIVÝ BETLEHEM“.

čuť divadielko o zvestovaní a

ivom betleheme nechýbali ani  

traja králi. Nakoniec krásnym zvukom fujary sa 

il pán Peter Surový.  

a záver sme sa celá škôlka odfotili a rozlúčili sa ve

p. uč. Soňa Pialová 

IVÉHO BETLEHEMU DETÍ Z MŠ 

my sme sa opäť vybrali 

IVÝ BETLEHEM“. 

zvestovaní a narodení 

ivom betleheme nechýbali ani  živé ovečky 

traja králi. Nakoniec krásnym zvukom fujary sa 

ili sa veľkým 



NÁVŠTEVA VIANOČNÉHO KONCERTU ZUŠ 

 

Dňa 22.12.2015 sa konal v Kultúrnom dome v Rajci vianočný koncert 

Základnej umeleckej školy.  

V úvode koncertu  vystúpili dievčatá v krojoch- „husličkárky“, ktoré 

sa prezentovali vianočnými koledami.  Nasledovalo vystúpenie 

žiakov,  ktorí prezentovali hudobné nadanie na rôznych hudobných 

nástrojoch: na klavíri, flautách, saxofóne, na píšťalkách i gitarách...   

Naše deti si spoločne s nimi zaspievali najobľúbenejšiu vianočnú 

pesničku „ROLNIČKY“. 

Koncert bol pre deti veľmi pútavý a zaujímavý, mali pekný zážitok.  

Na záver sa poďakovali vystupujúcim veľkým potleskom. 

p. uč. Alena Tabačková 

 



HRAVO- ZDRAVO : NÁTIERKY PRE ŠKôLKAROV 

Budapeštiansky krém 

Potrebujeme: maslo, tvaroh, syr eidam , horčicu, cibuľu, soľ a chren 

Postup: Do vymiešaného masla pridáme prelisovaný tvaroh, postrúhaný 

syr, na drobno pokrájanú cibuľu a postúharý chren. Dochutíme horčicou, 

soľou a vyšľaháme. 

Nátierka drožďová s vajcom 
Potrebujeme: maslo, droždie, cibuľu, soľ, vajcia 
Postup: Na časti masla speníme pokrájanú cibuľu, pridáme droždie, ktoré 
popražíme do ružova a odstavíme. Vajcia uvarené na tvrdo postrúhame. 
Zvyšnú časť masla vymiešame, pridáme popražené droždie, postrúhané 
vajcia, osolíme a vyšľaháme. Natrieme na chlieb a zdobíme zeleninou. 

Nátierka medová 
Potrebujeme: maslo a med 
Postup: Maslo vymiešame s medom 

Nátierka mrkvová 
Potrebujeme: maslo, mrkvu, soľ, cibuľu, mlieko 
Postup: Do vymiešaného masla pridáme prevarené mlieko, na jemno 
pokrájanú cibuľu, čerstvú postrúhanú mrkvu, osolíme a dobre 
vymiešame.         Bc. Z.  Pekarová 

Prajeme Vám  “DOBRÚ CHUŤ “ . vrflksd 



AKO SI VYZDOBIŤ TRIEDU NA 

KARNEVAL? 

 

POTREBUJEME:

Plastové fľaše

farebný papier

lepidlo

ozdobný papier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKO SI VYZDOBIŤ TRIEDU NA 

POTREBUJEME: 

Plastové fľaše 

farebný papier 

lepidlo 

ozdobný papier 

 



 

- Nemá ruky ani nohy, nemá oči ani nos – a maľuje celú noc. (MRÁZ) 

- Visí tisíc nosov, nekosia sa kosou, oddávna až dosiaľ slniečkom sa 

kosia. (CENCÚLE) 

- Oči čierne ako uhoľ, nos dlhý a červený. Kabát biely až po päty, 

čiapka – hrniec medený. (SNEHULIAK) 

- Nikdy sa neumýva, a predsa čistý býva. (SNEH) 

- Čudné perie z neba padá, skryje stromy, chodník, autá. Teplým 

plášťom halí sady a deti ho majú rady. (SNEH) 

- Čo je to za kamaráta? V zime chodí bez kabáta, nehýbe sa, iba stojí 

a slnka sa veľmi bojí. Čo je to? / SNEHULIAK / 

- Spadla tíško z oblohy,  sadla si mi na nohy.  Prestalo sa jej tam 

páčiť, zostal po ňej mokrý fliačik. /SNEHOVÁ VLOČKA/ 

- Zo strechy sám visí, čo si asi myslí? Všetkým radosť rozdáva, 

slniečka sa obáva /CENCÚĽ/

 



i.TRiEDA -  november: Nelka Halková

ii.TRiEDA- november: Filipko Demeter

        -december: Filipko Demeter, Peťko Langa, Ninka Kamenská, Alexko Dávidík,    

       Vikinka Mihalcová, Filipko Kianička, Dominika Janíková

iii. TRiEDA- november: Maťko Galovič, Simonka Macáková, Dávidko Mazák, Lili Stráňanková

december: Maťko Galovič

Filipko Sukeník

iV. TRiEDA- november: Saška Galovičová

Tánička Slotová, Emka Töröková

- december: Saška Galovičová,

Novanská, Deniska Sleziaková, 

 

K MENINÁM:   Adamkom, Ondrejkovi, 

 

K NARODENINÁM: Lukáškovi T., Sárke T., Ninke J., Dominike J., Mathiaskovi J., 

Alexkovi D., Adamkovi Ž., Sárke Ž., Lili S., Jakubkovi K., Filipkovi S., 

Deniske S., Táničke N., Táničke S.

 

 

Starkej Laury Habrúnovej za odpadový materiál

Pani Mihalcovej za kancelárske papiere

Pani Kupšovej za omaľovánky pre deti

Nelka Halková 

Filipko Demeter 

Filipko Demeter, Peťko Langa, Ninka Kamenská, Alexko Dávidík,    

Vikinka Mihalcová, Filipko Kianička, Dominika Janíková

Maťko Galovič, Simonka Macáková, Dávidko Mazák, Lili Stráňanková

Maťko Galovič, Maťko Langa, Šimonko Práznovec, Lili Stráňanková,                        

Filipko Sukeník 

Saška Galovičová, Lejka Veselá, Dominik Kasman, Lucka Kianičková, 

Tánička Slotová, Emka Töröková 

Saška Galovičová, Dominik Kasman,  Lucka Kianičková,  Tánička 

Deniska Sleziaková, Tánička Slotová, Lejka Veselá 

Adamkom, Ondrejkovi, Deniske, Karolkovi, Lucke, Martinkovi, Dávidkov

Lukáškovi T., Sárke T., Ninke J., Dominike J., Mathiaskovi J., 

Alexkovi D., Adamkovi Ž., Sárke Ž., Lili S., Jakubkovi K., Filipkovi S., 

Deniske S., Táničke N., Táničke S. 

 

Starkej Laury Habrúnovej za odpadový materiál

Pani Mihalcovej za kancelárske papiere 

Pani Kupšovej za omaľovánky pre deti 

 

Filipko Demeter, Peťko Langa, Ninka Kamenská, Alexko Dávidík,                                                                                

Vikinka Mihalcová, Filipko Kianička, Dominika Janíková 

Maťko Galovič, Simonka Macáková, Dávidko Mazák, Lili Stráňanková,   

, Maťko Langa, Šimonko Práznovec, Lili Stráňanková,                        

, Dominik Kasman, Lucka Kianičková, 

ucka Kianičková,  Tánička 

 

Deniske, Karolkovi, Lucke, Martinkovi, Dávidkovi 

Lukáškovi T., Sárke T., Ninke J., Dominike J., Mathiaskovi J., 

Alexkovi D., Adamkovi Ž., Sárke Ž., Lili S., Jakubkovi K., Filipkovi S., 

 

Starkej Laury Habrúnovej za odpadový materiál 



 

 

 

 

 

 

Nech Vám radosť  žiari z očí celučičký rok a nech 

šťastie sprevádza každý deň Váš krok. 

Prajú Vaše Gombičky! 

 


