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PREDŠKOLÁCI NA PLAVECKOM VÝCVIKU

Predškoláci z tretej a štvrtej triedy našej materskej školy sa už týždeň 

tešili na dlho očakávaný plavecký výcvik. V pondelok 11. apríla s 

výkrikom „Hurá na plavecký!“ deti nastupovali s ruksakmi na chrbtoch 

do autobusu, smer Swim club wellness v Považskej

nás srdečne privítala inštruktorka plávania pani Alenka, ktorú si deti 

hneď obľúbili. Po rannej rozcvičke nasledovala výučba plávania, s cieľom 

naučiť deti pohybovať sa vo vodnom prostredí bez strachu a zábran 

prostredníctvom hier a 

so slížikmi, splývali s vodou, ponárali sa a lovili „poklad pod vodou“. 

Niektoré deti prekonávali strach z vody dlhšie, iné zas plávali ako ryby vo 

vode. Zo všetkého najviac sa však deťom páčila vodná šmyk

ktorej mali radosť. Po absolvovaní plaveckého výcviku deti dostali za 

odmenu a statočnosť mokré vysvedčenie.

     

  

PREDŠKOLÁCI NA PLAVECKOM VÝCVIKU

Predškoláci z tretej a štvrtej triedy našej materskej školy sa už týždeň 

tešili na dlho očakávaný plavecký výcvik. V pondelok 11. apríla s 

výkrikom „Hurá na plavecký!“ deti nastupovali s ruksakmi na chrbtoch 

do autobusu, smer Swim club wellness v Považskej Bystrici. Po príchode 

nás srdečne privítala inštruktorka plávania pani Alenka, ktorú si deti 

hneď obľúbili. Po rannej rozcvičke nasledovala výučba plávania, s cieľom 

naučiť deti pohybovať sa vo vodnom prostredí bez strachu a zábran 

prostredníctvom hier a cvičení. Deti sa učili plávať s plávacími doskami, 

so slížikmi, splývali s vodou, ponárali sa a lovili „poklad pod vodou“. 

Niektoré deti prekonávali strach z vody dlhšie, iné zas plávali ako ryby vo 

vode. Zo všetkého najviac sa však deťom páčila vodná šmyk

ktorej mali radosť. Po absolvovaní plaveckého výcviku deti dostali za 

odmenu a statočnosť mokré vysvedčenie. 

   Bc. Erika Albertová

 

PREDŠKOLÁCI NA PLAVECKOM VÝCVIKU 

Predškoláci z tretej a štvrtej triedy našej materskej školy sa už týždeň 

tešili na dlho očakávaný plavecký výcvik. V pondelok 11. apríla s 

výkrikom „Hurá na plavecký!“ deti nastupovali s ruksakmi na chrbtoch 

Bystrici. Po príchode 

nás srdečne privítala inštruktorka plávania pani Alenka, ktorú si deti 

hneď obľúbili. Po rannej rozcvičke nasledovala výučba plávania, s cieľom 

naučiť deti pohybovať sa vo vodnom prostredí bez strachu a zábran 

cvičení. Deti sa učili plávať s plávacími doskami, 

so slížikmi, splývali s vodou, ponárali sa a lovili „poklad pod vodou“. 

Niektoré deti prekonávali strach z vody dlhšie, iné zas plávali ako ryby vo 

vode. Zo všetkého najviac sa však deťom páčila vodná šmykľavka, z 

ktorej mali radosť. Po absolvovaní plaveckého výcviku deti dostali za 

Bc. Erika Albertová 

 



„HURÁÁ  NA DOPRAVNÉ IHRISKO“ 

 

V polovici apríla deti v 4. triede reagovali výkrikmi ,,huráááá, yes 

,aáno,“ keď sa dozvedeli, že navštívime dopravné ihrisko dňa 19. 4. Na 

dopravnom ihrisku sa deťom venovala Mestská polícia a p. učiteľky, 

ktoré usmerňovali  jazdy na ihrisku dopravy. Zásadnou úlohou v rámci 

výchovy je vedieť prakticky uplatňovať teoretické poznatky z pravidiel 

bezpečnosti na cestách a predchádzať tak zbytočným nehodám. Úlohou 

programu Dopravná výchova je učiť deti, ako sa majú správať na 

cestách. K výučbe im slúžia kolobežky, dopravné značky, semafory a 

iné. Kolektív materskej škôlky verí, že týmto prispeje k väčšej 

informovanosti detí v oblasti dopravných predpisov a k zníženiu 

nehodovosti na našich cestách. 

 

 

 

                                                     

Napísala: Bc. Z. Pekarová  



AKO SME NAVŠTÍVILI 1. RO
 

Dňa 20. 4. 2016 sme sa my predškoláci vybrali navštíviť prvákov 

na Katolícku spojenú školu v

vyučovacej hodine. Spolu s

veľkých tlačených písmen a rozlúštili sme aj  rozprávkové 

hádanky. Každý z nás sa snažil vypracovať pracovný list a

sme sa dokonca aj na tablete. V

loptách a zahrali sme si hokej. Za odmenu nás čakalo občerstvenie 

v podobe skvelých koláčikov,

pošmýkať aj na skákacom hrade. V

teraz sa tešíme na september.  

 

                                                  

 

AKO SME NAVŠTÍVILI 1. ROČ

Dňa 20. 4. 2016 sme sa my predškoláci vybrali navštíviť prvákov 

na Katolícku spojenú školu v Rajci. Navštívili sme ich na 

vyučovacej hodine. Spolu s nimi sme si precvičili počítanie, znalosť 

veľkých tlačených písmen a rozlúštili sme aj  rozprávkové 

nás sa snažil vypracovať pracovný list a

sme sa dokonca aj na tablete. V telocvični sme si zaskákali na fit 

zahrali sme si hokej. Za odmenu nás čakalo občerstvenie 

podobe skvelých koláčikov, chutného nápoja a

ýkať aj na skákacom hrade. V škole sa nám veľmi páčilo a

teraz sa tešíme na september.   

                                                            Mgr. Bc. Lenka Šujanská

ČNÍK ZŠ 

Dňa 20. 4. 2016 sme sa my predškoláci vybrali navštíviť prvákov 

Rajci. Navštívili sme ich na 

nimi sme si precvičili počítanie, znalosť 

veľkých tlačených písmen a rozlúštili sme aj  rozprávkové 

nás sa snažil vypracovať pracovný list a zahrali 

telocvični sme si zaskákali na fit 

zahrali sme si hokej. Za odmenu nás čakalo občerstvenie 

chutného nápoja a mohli sme sa 

škole sa nám veľmi páčilo a už 

Mgr. Bc. Lenka Šujanská 

 



SPADLI Z

Naše deti z MŠ Mudrochova

Technikou maľby zhotovili krásne v

súťaž, kde sa mali zapojiť do rekordu o

Za odmenu nás dňa 3. mája 

ktorí deti zabavili s ich veselými príbehmi a

Za odmenu nám odovzdali DVD

zábavnou formou vysvetlí základy slu

používať čarovné slovíčka, prečo sa chodí po zebre ale aj 

lieky nie sú cukríky. 

Deti mali nezabudnuteľný zážitok. Na záver sa poďakovali 

a nechýbal ani veľký potlesk.

SPADLI Z JAHODY 

 

MŠ Mudrochova sa zapojili do veľkolepej súťaže. 

Technikou maľby zhotovili krásne veľké jahody, ktoré putovali 

súťaž, kde sa mali zapojiť do rekordu o najdlhšiu jahodovú reťaz. 

a 3. mája  navštívili chrobáčikovia

ich veselými príbehmi a pesničkami.

Za odmenu nám odovzdali DVD- Spadli z jahody, ktoré deťom 

vnou formou vysvetlí základy slušného správania, hygieny, ako 

používať čarovné slovíčka, prečo sa chodí po zebre ale aj 

 

Deti mali nezabudnuteľný zážitok. Na záver sa poďakovali 

nechýbal ani veľký potlesk. 

A. Tabačková

sa zapojili do veľkolepej súťaže. 

eľké jahody, ktoré putovali na 

najdlhšiu jahodovú reťaz.  

navštívili chrobáčikovia Jula a Chmuľo, 

pesničkami. 

jahody, ktoré deťom 

šného správania, hygieny, ako 

používať čarovné slovíčka, prečo sa chodí po zebre ale aj to, že 

Deti mali nezabudnuteľný zážitok. Na záver sa poďakovali 

Tabačková 

 



HUDOBNÉ DIVADLO

Dňa  17.5. sa v 

Naša známa pani Pažická

deti krásne vystúpenie.  

Na začiatok si vybrala 7 detí, ktorým nasadila masky zvieratiek. 

Hlavnou postavou bol macko Packo, ktorý sa stratil svojej 

mamičke medvedici. Našiel si nových  kamarátov a

mamička našla. Naše deti veľmi krásne hrali toto divadielko, aj 

napriek tomu, že ho vôbec nepoznali. Taktiež sa im páčili hudobné 

nástroje, ktoré v divadle hrali. Zaujalo ich veľké violončelo, klavír 

aj priečna flauta.   Na záver sme si zatancovali, porozpr

sa o čom bol príbeh, ktorý nástroj aké zvieratko znázorňovalo 

a poďakovali sme sa.  

 Tešíme sa na ďalšie takéto krásne divadielko.

     

HUDOBNÉ DIVADLO- POTULKY MACKA 

PACKA 

 našej škôlke uskutočnilo hudobné divadlo. 

Naša známa pani Pažická s dvoja kolegynkami si opäť pripravili pre 

deti krásne vystúpenie.   

Na začiatok si vybrala 7 detí, ktorým nasadila masky zvieratiek. 

Hlavnou postavou bol macko Packo, ktorý sa stratil svojej 

mamičke medvedici. Našiel si nových  kamarátov a

amička našla. Naše deti veľmi krásne hrali toto divadielko, aj 

napriek tomu, že ho vôbec nepoznali. Taktiež sa im páčili hudobné 

divadle hrali. Zaujalo ich veľké violončelo, klavír 

Na záver sme si zatancovali, porozpr

čom bol príbeh, ktorý nástroj aké zvieratko znázorňovalo 

poďakovali sme sa.   

Tešíme sa na ďalšie takéto krásne divadielko. 

     Bc. Veronika Halková

 

POTULKY MACKA 

našej škôlke uskutočnilo hudobné divadlo. 

dvoja kolegynkami si opäť pripravili pre 

Na začiatok si vybrala 7 detí, ktorým nasadila masky zvieratiek. 

Hlavnou postavou bol macko Packo, ktorý sa stratil svojej 

mamičke medvedici. Našiel si nových  kamarátov a vďaka ním ho 

amička našla. Naše deti veľmi krásne hrali toto divadielko, aj 

napriek tomu, že ho vôbec nepoznali. Taktiež sa im páčili hudobné 

divadle hrali. Zaujalo ich veľké violončelo, klavír 

Na záver sme si zatancovali, porozprávali sme 

čom bol príbeh, ktorý nástroj aké zvieratko znázorňovalo 

 

Bc. Veronika Halková 



V KOCÚRKOVE 

 

Dňa 18. 5. 2016 pozvali nás predškolákov na Mestský úrad v Rajci 

na divadelné predstavenie pod názvom V Kocúrkove. Pozvaní boli 

aj iné materské školy z okolia Rajca. V divadle účinkovali deti pod 

vedením p. Peknej. Dej bol veľmi pútavý, poprepletaný rôznymi 

známymi hudobnými vsúvkami, napr. z rozprávky „A je to“, 

„Adamssovci“ a iné. Vystupovali v ňom rôzne postavy z mesta 

Kocúrkovo a všetky boli veľmi popletené, na čom sme sa  veľa 

nasmiali. Nevedeli ako postaviť radnicu a keď prišli na to, ako to 

urobiť, vznikali z toho rôzne 

humorné situácie ako napr. 

radnica bez okna, bez 

svetla, kedy si poradili tak, 

že chytali svetelné lúče na 

pascu na myši. Niektorí z 

nás príbeh sledovali so 

zatajeným dychom. 

Účinkujúcich sme odmenili 

veľkým potleskom.   

 

                                                            

Mgr. Bc. Lenka Šujanská 

  



 

rOZPrÁVKOVÁ LÚKa

V jedno jarné dopoludnie sa u

divadielko. Nebolo to hocijaké divadlo, pretože si ho pre deti 

pripravili naši maličkí prváčikov

Čáry- máry fuk.. a všetci sme sa preniesli na rozprávkovú lúku, 

kde nám prváčikovia zahrali divadielko o

mali potešiť mamičku. Na chvíľku sme sa z

kde nám prváčikovia zahrali scénku o l

zvieratkách. Druháci nám tiež predviedli scénku o

v ktorej chceli deťom ukázať, že si máme našu prírodu chrániť 

a nemáme kvety nadarmo trhať.

predstavenie veľmi páčilo, najviac boli všetci prek

z maličkých prváčikov, ktorí sa vôbec nehanbili  a

deťmi vystupovali ako šikovní malí herci 

Ďakujeme deťom aj pani učiteľkám za spríjemnené dopoludnie.

     

 

rOZPrÁVKOVÁ LÚKa 

jedno jarné dopoludnie sa u nás uskutočnilo zaujímavé 

divadielko. Nebolo to hocijaké divadlo, pretože si ho pre deti 

pripravili naši maličkí prváčikovia a druháčikovia.  

všetci sme sa preniesli na rozprávkovú lúku, 

kde nám prváčikovia zahrali divadielko o jarných kvietkoch, ktoré 

mali potešiť mamičku. Na chvíľku sme sa z lúky zatúlali aj do lesa, 

kde nám prváčikovia zahrali scénku o lesných kamarátoch 

zvieratkách. Druháci nám tiež predviedli scénku o jarných kvetoch, 

ktorej chceli deťom ukázať, že si máme našu prírodu chrániť 

nemáme kvety nadarmo trhať. Ostatným deťom sa divadelné 

predstavenie veľmi páčilo, najviac boli všetci prek

maličkých prváčikov, ktorí sa vôbec nehanbili  a

deťmi vystupovali ako šikovní malí herci  

Ďakujeme deťom aj pani učiteľkám za spríjemnené dopoludnie.

     Bc. Radka Brosová

 

nás uskutočnilo zaujímavé 

divadielko. Nebolo to hocijaké divadlo, pretože si ho pre deti 

 

všetci sme sa preniesli na rozprávkovú lúku, 

jarných kvietkoch, ktoré 

lúky zatúlali aj do lesa, 

esných kamarátoch 

jarných kvetoch, 

ktorej chceli deťom ukázať, že si máme našu prírodu chrániť 

Ostatným deťom sa divadelné 

predstavenie veľmi páčilo, najviac boli všetci prekvapení 

maličkých prváčikov, ktorí sa vôbec nehanbili  a pred ostatnými 

Ďakujeme deťom aj pani učiteľkám za spríjemnené dopoludnie. 

Bc. Radka Brosová 

 



A je to tu. 1 jún- MDD, sviatok, na 

rozdielu. Aj v našej Materskej škole nadi

pretože ich čakal krásny výlet do Šuje, plný zábavy, prekvapenia, súťaženia, smiechu a dobrej 

nálady. Slniečko sa usmialo na naše deti a

na chrbte. Keď sme dorazili do areálu špeciálnej základnej školy, rozložili sme si deky 

a oddýchli po únavnej ceste. Potom sme si všetci zasúťažili, zahrali si futbal a

trampolíne, z čoho mali deti najväčšiu radosť. Potom nás čakalo veľké prekvapenie. Navštívili 

nás dve dievčatá z Kynologického klubu v

psíkov. Predviedli nám troch psíkov,  ktorí vedeli poslúchnuť na 

čo si skúsili aj naše deti. Najviac sa však tešili, keď mohli psíkov na záver vyhladkať. Šikovné 

deti, ktoré vedeli odpovedať na otázky

z Kynologického klubu ďakujeme, že si našli na nás čas a

pani kuchárky s chutným guľášom. Deťom sa veľmi páčilo, že mohli jesť guľáš v

sme sa ešte pozabávali na dvore. Pomaly sa však začali zbi

vybrali na cestu späť do materskej školy, kde každého čakal malý darč

domov unavené ale plné zážitkov na tento nezabudnuteľný deň.

DEŇ DETÍ 

MDD, sviatok, na ktorý sa tešia všetky deti a ktorý patrí všetkým bez 

našej Materskej škole nadišiel tento deň, keď sa všetky deti tešili do škôlky, 

pretože ich čakal krásny výlet do Šuje, plný zábavy, prekvapenia, súťaženia, smiechu a dobrej 

o sa usmialo na naše deti a tak sme sa všetci mohli vybrať na cestu s

Keď sme dorazili do areálu špeciálnej základnej školy, rozložili sme si deky 

oddýchli po únavnej ceste. Potom sme si všetci zasúťažili, zahrali si futbal a

čoho mali deti najväčšiu radosť. Potom nás čakalo veľké prekvapenie. Navštívili 

Kynologického klubu v Rajci, ktoré nám prišli ukázať, ako vedia vycvičiť 

troch psíkov,  ktorí vedeli poslúchnuť na každý povel, preliezali tunelom, 

čo si skúsili aj naše deti. Najviac sa však tešili, keď mohli psíkov na záver vyhladkať. Šikovné 

deti, ktoré vedeli odpovedať na otázky, si odniesli aj peknú omaľovánku. 

Kynologického klubu ďakujeme, že si našli na nás čas a prišli.  Z poza rohu už na nás čakali 

guľášom. Deťom sa veľmi páčilo, že mohli jesť guľáš v

sme sa ešte pozabávali na dvore. Pomaly sa však začali zbiehať oblaky a

vybrali na cestu späť do materskej školy, kde každého čakal malý darč

domov unavené ale plné zážitkov na tento nezabudnuteľný deň. 

ktorý patrí všetkým bez 

šiel tento deň, keď sa všetky deti tešili do škôlky, 

pretože ich čakal krásny výlet do Šuje, plný zábavy, prekvapenia, súťaženia, smiechu a dobrej 

tak sme sa všetci mohli vybrať na cestu s ruksakmi 

Keď sme dorazili do areálu špeciálnej základnej školy, rozložili sme si deky 

oddýchli po únavnej ceste. Potom sme si všetci zasúťažili, zahrali si futbal a poskákali na 

čoho mali deti najväčšiu radosť. Potom nás čakalo veľké prekvapenie. Navštívili 

Rajci, ktoré nám prišli ukázať, ako vedia vycvičiť 

každý povel, preliezali tunelom, 

čo si skúsili aj naše deti. Najviac sa však tešili, keď mohli psíkov na záver vyhladkať. Šikovné 

si odniesli aj peknú omaľovánku. Dievčatám 

poza rohu už na nás čakali 

guľášom. Deťom sa veľmi páčilo, že mohli jesť guľáš v prírode. Potom 

ehať oblaky a tak sme sa radšej 

vybrali na cestu späť do materskej školy, kde každého čakal malý darček. Deti odchádzali 

R.Brosová 



 

Hrnčekové muffiny s

Ingrediencie: 

 1/2 hrnčeka cukor kryštál

 2 hrnčeky múka hladká

 1 hrnček mlieko 

 2 ks vajcia 

 4 PL olej 

 1 ks cukor vanilkový 

 1/2 ks prášok do pečiva

 štipka soli 

 1 hrnček jahody 

 50 g dobrá-tmavá čokoláda

 

 

POSTUP: 

Vajcia s cukrom, soľou a van.cukrom vymiešame dopenista.

preosiatu múku s práškom do pečiva. Nalejeme do 

poukladáme kúsky čokolády a

minút. Dobrú chuť  

 

 

  

 

ekové muffiny s jahodami a č

hrnčeka cukor kryštál 

2 hrnčeky múka hladká 

 

1/2 ks prášok do pečiva 

tmavá čokoláda 

ia s cukrom, soľou a van.cukrom vymiešame dopenista. Pridáme  postupe 

preosiatu múku s práškom do pečiva. Nalejeme do košíčkov, poukladáme na plech a 

poukladáme kúsky čokolády a po jednej jahode. Dáme upiecť do trúby na 200

čokoládou 

postupe olej, mlieko, 

poukladáme na plech a na vrch 

po jednej jahode. Dáme upiecť do trúby na 200˚ približne na 20 

 



 

  

VČIELKA DO 

KVETINÁČA 

 

 

Budeme potrebovať:    

 korkový štupeľ 

 farebné gumičky ( čierne, 

žlté) 

 farebný papier 

 špajdľu  

 drôtiky 

 

 

Postup: 

 na korkový štupeľ navlečieme 

gumičky 

 potom si z fareb.papiera 

vystrihneme oči, nos a nalepíme 

na štupeľ s gumičkami 

 z drôtiku vytvarujeme tykadlá a krídelká a zapichneme ich do korkového 

štupľa 

 nakoniec včielku napichneme na špajdľu a dáme do hliny v kvetináči 



 

                                        

i.TriEDa -  apríl: Miško Kučera, Majko Martinka

          máj: Adamko Kubala, Miško Kučera, 

ii.TriEDa- apríl: Filipko Demeter, 

Tamarka Slotová, Tomáško Paulíny

- máj:Tomáško Čerňanský, Sofinka Majbíková

iii. TriEDa- apríl: Ellka Doležílková Maťko Galovič, Simonka Macáková

máj: Linduška Augustínová, Lili Stráňanková, Filipko Súkeník

iV. TriEDa- apríl: Nelka Elogová, Saška Galovičová, Lucka Kianičková

Nelka Pekarová, Tánička Slotová, Vaneska Zorvanová

- máj: Saška Galovičová, Dominik Kasman, Lucka Kianičková, Natálka Kubalová,                                                        

 Tánička Slotová, 

 

K MENINÁM:   Viktorkám, Lejke, Sofinkám, Jurkovi, Ellke, Laurinkám, Peťkovi

K NARODENINÁM: Adamkovi Kubalovi, Viktorkovi Culákovi, Filipkovi

Dominike Kolekovej, Maximkovi Domanickému, Jurkovi Jakubskému,                                                           

Lucke Kianičkovej, Agátke Blažekovej, Jakubkovi Rag

Emke Törökovej, Vaneske Zorvanovej

 

Ďakujeme p. Habrúnovej za poskytnutie odpadového materiálu v

Ďakujeme pani Štrbovej za kotúčiky z

 Deti cestou v autobuse na plavecký výcvik sa pýtajú: „ Kedy už bude to Plavecko?“

 Dieťa sa pýta : “ pani učiteľka, ako sa volá ten krík

dážď)  

Miško Kučera, Majko Martinka 

Adamko Kubala, Miško Kučera, Alexko Pažický 

Filipko Demeter, Tomáško Čerňanský, Dominika Janíková, Alexko Dávidík,                                                           

Tamarka Slotová, Tomáško Paulíny 

máško Čerňanský, Sofinka Majbíková, Ninka  Kamenská, 

Ellka Doležílková Maťko Galovič, Simonka Macáková

Linduška Augustínová, Lili Stráňanková, Filipko Súkeník

Nelka Elogová, Saška Galovičová, Lucka Kianičková

Nelka Pekarová, Tánička Slotová, Vaneska Zorvanová

Saška Galovičová, Dominik Kasman, Lucka Kianičková, Natálka Kubalová,                                                        

Tánička Slotová, Lejka Veselá, Sofinka Hyclová 

Lejke, Sofinkám, Jurkovi, Ellke, Laurinkám, Peťkovi

Adamkovi Kubalovi, Viktorkovi Culákovi, Filipkovi Demeterovi,                                                                        

Dominike Kolekovej, Maximkovi Domanickému, Jurkovi Jakubskému,                                                           

Lucke Kianičkovej, Agátke Blažekovej, Jakubkovi Ragasovi, Lejke Veselej,                                                

Emke Törökovej, Vaneske Zorvanovej 

 

Habrúnovej za poskytnutie odpadového materiálu v

Ďakujeme pani Štrbovej za kotúčiky z kartónu pre deti v 3.triede 

Táraninky 

autobuse na plavecký výcvik sa pýtajú: „ Kedy už bude to Plavecko?“

Dieťa sa pýta : “ pani učiteľka, ako sa volá ten krík žltej farby? Niečo ako pršipláš

 

Tomáško Čerňanský, Dominika Janíková, Alexko Dávidík,                                                           

Kamenská, Tamarka Slotová 

Ellka Doležílková Maťko Galovič, Simonka Macáková,   

Linduška Augustínová, Lili Stráňanková, Filipko Súkeník  

Nelka Elogová, Saška Galovičová, Lucka Kianičková, Miška Kubalová,                                  

Nelka Pekarová, Tánička Slotová, Vaneska Zorvanová 

Saška Galovičová, Dominik Kasman, Lucka Kianičková, Natálka Kubalová,                                                        

 

Lejke, Sofinkám, Jurkovi, Ellke, Laurinkám, Peťkovi 

Demeterovi,                                                                        

Dominike Kolekovej, Maximkovi Domanickému, Jurkovi Jakubskému,                                                           

asovi, Lejke Veselej,                                                

 

Habrúnovej za poskytnutie odpadového materiálu v 3.triede 

3.triede  

autobuse na plavecký výcvik sa pýtajú: „ Kedy už bude to Plavecko?“  

žltej farby? Niečo ako pršiplášť?” ( Zlatý 



DOVIDENIA ŠKȎLKA MILÁ, VEĽA SI NÁS 

NAUČILA! 
Prišiel k nám posledný mesiac JÚN, ktorý pomaly za sebou zatvára bránu 

školského roka 2015/2016. Bol to školský rok, v ktorom sa opäť všetci 

škôlkari posunuli o krôčik vpred. Školský rok,  ktorý priniesol deťom mnoho 

nových poznatkov o svete,  mnoho nových kamarátstiev, zážitkov, 

nezabudnuteľných chvíľ, ktoré sa vryjú do srdiečka nielen deťom, ale aj 

všetkým pani učiteľkám. Bol to rok, v ktorom sa tí najmenší prvýkrát 

zaradili bez mamičky medzi nás, ale aj rok, v ktorom našu škôlku pomaly 

opúšťajú veľkáči- štvrtáci. Prišiel ich čas, kedy už odložia hračky na policu 

a začnú si napĺňať školskú tašku abecedou, číslami, domácimi úlohami. 

Dúfame, že v našej škôlke prežili krásne detské chvíle, počas ktorých sa toho 

veľa naučili a zažili. Veríme, že 

všetci budú mať na našu materskú 

školu krásne spomienky. Prajeme im 

v novej škole veľa síl a chuti do 

učenia.  

Veľké poďakovanie za celý školský 

rok patrí pani učiteľkám, ktoré sa 

snažili odovzdať deťom čo najviac 

poznania, priateľstva, pochvaly, 

pohladenia, sem tam i pokarhania, ktoré posunuli každé dieťa vpred. Veľké 

Ďakujem patrí aj našim pani upratovačkám, ktoré sa celý rok starali o naše  

triedy,  v ktorým sme sa vždy cítili príjemne. Ďakujeme aj našim pani 

kuchárkam, ktoré sa počas roka starali o naše hladké brušká a varili nám 

výborné obedy. Ďakujeme aj všetkým rodičom, ktorí sa akokoľvek zapojili 

do rôznych akcií, podujatí, za všetky dary a materiály, ktoré nám poskytli.  

 

Všetkým prajeme krásne prežitie letných prázdnin a dúfame, že sa všetci 

oddýchnutí stretneme opäť v septembri v novom školskom roku. 

A teraz sa už rýchlo rozbehnime na prázdniny... 
Dovidenia škôlka milá,  

príroda nás k sebe volá. 

Na prázdniny utekajme, 

s úsmevom ich privítajme.  

 



PRE ŠIKOVNÉ HLAVIČKY 

Pomôž nájsť hladnej myške cestičku k syru. 

 

 


