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CHROBÁČIKOVO 



 

              ŤAŽISKO VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021 

               BOLO V TRIEDE CHROBÁČIKOVO POSTAVENÉ NA AKRONYME SLOV:  

 

CHVÁLA, uznanie, povzbudenie a dobré slovo vyvolávali u detí radosť zo života a motivovali ich k lepším 

výkonom a dosiahnutiu pozitívnych výsledkov.  

REŠPEKTOVANIE PRAVIDIEL; pre vytvorenie dobrých vzťahov a pokojnej atmosféry v triede sme si 

vytvorili šesť základných pravidiel (motýlikové, včeličkové, slimáčikové, húseničkové, mravčekové 

a lienkové), ktoré sa počas roka stali triednym drahokamom a vyhovovaliako deťom i učiteľkám. Spoločne 

s deťmi sme hľadali cestu ako sa to robiť má. Neupozorňovali sme deti zbytočne na to, čo robiť nemajú.  

OHĽADUPLNOSŤ; cez prosociálne aktivity sme učili deti byť taktnými, pozornými, ohľaduplnými na 

cudzie záujmy a prizerať sa na prospech a dobro druhých.  

BEZSTAROSTNOSŤ; vytvárali sme pre deti podmienky, aby prežili bezstarostné, radostné a šťastné 

detstvo s priaznivou pozitívnou klímou, kde bolo cítiť pohodu, lásku a teplo domova. Každý deň sme sa hrali, 

trochu učili a trochu premýšľali, trochu kreslili a trochu maľovali, trochu spievali a trochu tancovali a tiež 

sa ľúbili a navzájom rešpektovali.  

ÁKCEPTÁCIAznamená, že sme prijímali každé dieťa také, aké je - so všetkými kladnými, či zápornými 

znakmi. Tento postoj možno označiť ako postoj úprimného srdca.   

ČESTNOSŤ - je to určitý morálny kompas, ktorý ovplyvňuje výber hodnôt a presvedčení. Patrí medzi 

najpotrebnejšie vlastnosti, pretože práve čestní ľudia pomáhajú v spoločnosti budovať krajší, lepší 

a radostnejší život. Na elementárnej úrovni sme deti oboznamovali s morálnymi zásadami, ktorými sa treba 

v živote riadiť, mať čestné úmysly a  čestne žiť, lebo „nemožno žiť príjemne, ak sa nežije múdro, čestne 

a spravodlivo“ (Epikuros).  

INICIATÍVNOSŤ DIEŤAŤAv jednoduchosti je byť aktívny, vedieť si plánovať a riadiť hru, činnosť 

a zo strany učiteľky podporovanie detských potrieb objavovania, premýšľania a hľadania s pomocou 

aktivizujúcich učebných metód.  

KONTAKTY, KAMARÁTSTVO;vo všetkých organizačných formách počas dňa si deti osvojovali celý 

rad komunikačných a sociálnych zručností, ktorým sme sa systematicky venovali, niekoľkonásobne ich 

precvičovali a opakovane ich utvrdzovali v rôznych situáciách. Špecifickým okruhom sociálnych zručností 

boli „kontaktné zručnosti".Ich cieľom bolo naučiť deti kontaktovať rovesníkov. Deti sa postupne učili: 

▪ pozorovať, či má iné dieťa záujem o kontakt, alebo či by pristalo na rozohranie spoločnej hry; 

▪ použiť kontakt pohľadom, jemný dotyk, prihovoriť sa, ponúknuť hračky ako spôsob oslovenia iného 

dieťaťa; 

▪ zapojiť sa do hry iného hrajúceho sa dieťaťa; 

▪ nerušiť iné deti pri hre, ak si to neželajú; 

▪ naučiť dieťa vyhýbať sa agresívnym spôsobom kontaktu ako napr. vytrhnúť hračku z rúk, pokaziť inému 

dieťaťu, čo postavilo; 

▪ viesť dieťa k zdieľaniu. Požičať, rozdeliť sa, ponúknuť; 

▪ nebrať bez opýtania, čo nie je moje, resp. naučiť sa vypýtať.  

OBJEKTÍVNE HODNOTENIEje dôležitým procesom humanizácie dieťaťa a je jednou z dôležitých 

činností. Môže sa premieňať na motiváciu, tvorivosť, hierarchiu hodnôt dieťaťa. Deťom sme poskytovali 

denne spätnú väzbu vrátane odporúčaní, v čom majú byť lepšie, ako majú svoju prácu vylepšiť, aby dosiahli 

lepšie výsledky. Pravidelne sme oceňovali a podporovali tie formy správania, ktoré boli žiadúce, oslovovali 

sme dieťa krstným menom, oceňovali sme i malý pokrok smerujúci k cieľu, tiež snahu a úsilie, nielen 

výsledok a to slovom, dotykom, pohladením úsmevom.  

VESELOSŤ;jednoducho sme sa snažili byť stále v dobrej nálade, optimisticky naladení.   

OBJAVOVANIE; podnecovali sme deti k pozorovaniu, aktívnemu skúmaniu a hravému objavovaniu sveta 

– učením sa o prírode, spoločnosti, umení a kultúre, jazyku a matematike.  

 
 



„Priemerný učiteľ hovorí, dobrý vysvetľuje, výborný ukazuje, najlepší inšpiruje.“ 

Pevne veríme že my triedne učiteľky sme vaše a aj naše deti čo najviac inšpirovali. 

Sonka ROHÁČOVÁ              PaedDr. Ivka JANČOVÁ 

 

 

 

 

  Ťažisko jej pedagogického pôsobenia              Vo výchovno-vzdelávacom procese 

     bolo orientované na aktívny pohyb,                       sa zameriavala na inováciu 

      učenie, hranie, tvorivú dramatiku,                     predprimárneho vzdelávania 

        zdravie a zdravý životný štýl,                          cez projektové, umelecké 

          experimentovanie, bádanie                             a interpretačné metódy. 

          a rozvíjanie matematickej                    Utvárala uvoľnenú socioemočnú klímu                                        

        a prírodovednej gramotnosti.                              so zmyslom pre humor.  

     Veľký dôraz kládla na rozvíjanie            Uprednostňovala prosociálny výchovný štýl. 

sebaobslužných, manuálnych, pracovných               Deti viedla k poznaniu, pohybu, 

          činností, morálneho étosu a                     výchove dobrým slovom, príkladom,   

  disciplíny rešpektujúc jasné pravidlá.                hodnotám, tvorivosti, originalite. 

     To všetko stále dookola a predsa             Vo výučbe využívala moderné pomôcky, 

        zakaždým inak v oblastiach:                               hry a zážitkové učenie 

❀  Matematika a práca s informáciami                  orientujúc sa predovšetkým 

     (Digitálne technológie, hračky                                na vzdelávacie oblasti: 

      a vzdelávacie programy)                                    ❀ Jazyk a komunikácia 

❀  Človek a príroda                                                     (Artikulácia a výslovnosť; 

❀  Zdravie a pohyb                                                      Súvislé vyjadrovanie;   

     (Zdravý životný štýl;                                              Knižné konvencie; 

     Hygiena a sebaobslužné činnosti;                            Počiatočné čítanie a písanie) 

      Pohyb a telesná zdatnosť)                                 ❀ Umenie a kultúra 

❀ Človek a svet práce                                                 (Hudobná a Výtvarná výchova) 

                                                                                       ❀ Zdravie a pohyb  

Učiteľské povolanie nesie v sebe                      (Dieťa a pohyb, hudba a hra) 

mnoho krásneho a očarujúceho,                    ❀ Človek a svet práce  

no i obrovský balvan zodpovednosti.               (Konštruovanie a Lego Dacta) 

                                                                                       ❀ Človek a spoločnosť 

                 

                    A preto ... dobrým učiteľom, alebo ak chcete,  

      učiteľom profesionálom, sa nerodíme, ale sa ním vlastným úsilím stávame. 



  



 

ČO SME V CHROBÁČIKOVE ZAŽILI? 
  

 Prišiel k nám nepozvaný hosť, aby nám ukradol zmysel pre radosť. Život sa nám 

zmenil, keď COVID sa tu zjavil. Škôlky, školy zavreli, doma ostať hlásali, rúška nosiť 

nakázali... 

 Pani učiteľky však nezaháľali. Premýšľali, vymýšľali, aktivity pre nový školský rok 

pripravili. Verili sme celé leto, že od septembra po starom  bude všetko. Začal sa nám 

školský rok nový, no ešte stále na Slovensku pribúdali chorí. Mohli sme sa v škôlke, učiť, 

spievať, kresliť, tancovať, no prísne opatrenia musíme dodržiavať. Do bublinky našej 

triedy, nemôže prísť nikto iní. Avšak vedzte všetci, že v škôlke sa dejú veci...  

Spieval vietor tichú pieseň, že už prišla pani jeseň. Prefarbila listy stromov do 

jesenných, pestrých tónov. Starých rodičov sme si uctili, tvorivo v dielničkách sme si ich 

prácu pripomenuli. Dedka v košeli a babku v blúzke sme kreslili darček sme im 

pripravili.Nárečové slová sme sa naučili: čo je fišprét, šparhét, váľok a či fiertuška... 

Rodičov sme oslovili, aby spolu s detičkami NAJ... šarkana vyrobili. Okatého, 

nosatého, usmiateho, vlasatého... Tak sa na nás vyškierali pestrí obri z papiera: nosatí, 

usmiatí, vlasatí, veľkí, malí... Všetky veru krásne boli, šatňu v škôlke zdobili. 

Kreslili sme, maľovali. Do výtvarnej prehliadky pri príležitosti Dňa materských 

škôl  obrázky aj poslali. On-line hlasovanie prebiehalo a na výsledky sa  túžobne čakalo. 

Hurá, hurá, hurá, naša práca vyhrala. A hneď na to, z Banskej Bystrice správa prišla 

najlepšia, že naša skupinová práca „Nové sídlisko“ sa porotcom v súťaži Dúhový kolotoč 

najviac páčila.  

 Spadla vločka jedna, druhá, za ňou tretia letí, pozerali z okna deti. Tešia sa na 

sánkovačku, bobovačku, guľovačku. Zaduj vetrík, vločky splaš, nech už je tu Mikuláš! My 

ti všetko ukážeme, zatancujeme a zaspievame... Zrazu zvonček zvoní bim-bam-bom, 

Mikuláš bol pod oknom. Za ním čertík vbehol dnuká a po triede kuká-kuká. Hľadá malých 

nezbedníkov, no bojí sa on anjelikov. Ešte šťastie, že hneď za ním, priletel anjelik zlatý. 

My sme veru dobré deti, neplačeme, nehneváme, aj zúbky si umývame...Kým Mikuláš 

darčeky nám nadeľoval, čertík za ním poskakoval. Tak ako sme sľúbili, všetci sme sa 

ľúbili.  

Vianočné zvončeky tíško zvonia, všetky detičky sa už na Vianoce tešia. Na 

vianočné dielničky sa trieda premenila. Vlastnoručne vyrobenými ozdobami sa nám 

vianočná atmosféra vyčariť podarila. Vo vianočnej „pekárni“ piekli sme my viacej dní. 

Medovníčky vyzdobili, vianočné cukrovinky pripravili. Stromček krásne vyzdobili, spevom 

a tancom Ježiška privolávali. Verte a či neverte, prišiel kým sme papali 

a vééééééľavéééľadarčekov sme pod stromček dostali. Na okno nám mrázik kreslil, 

Vianoce k nám pokoj vniesli. Listy pre rodičov pripravili. Na rôzne témy im poradili:Ako 

správne ceruzku držať; Ako predchádzať chorobám a detičky otužovať; Ako reč 

rozvíjať, logopedickým vadám sa vyhýbať...   

 

 



  

         V novom roku, po prázdninách smútok v duši zavládol. Corona zas šarapatí, do 

škôlky môžu chodiť, iba niektoré deti. Avšak stále veríme, že čoskoro sa z toho 

dostaneme. Tancujeme, kreslíme, spievame si cvičíme... Bobujeme sa, guľujeme, 

snehuliakov staviame na kamošov čo doma sú sa tešíme. Prišla táto chvíľa zakrátko a do 

škôlky už mohol každý chlapček a aj dievčatko. Konečne sme všetci spolu. Júj, to bolo 

radosti... 

 Čo to, čo to, čo sa vonku deje, slniečko sa na nás smeje. Končí zima, ide jar, 

pohladí nám našu tvár. Máme marec, mesiac knihy. Triedu sme si pretvorili, knižnicu si 

urobili. Knižočky si čítali, kreslili aj lepili. Rodičov sme poprosili, aby detičky básničku 

naučili. Zobrali to vážne skrátka. Pre psíčka a mačičku, každý vedel veľmi peknú 

básničku. 

Ani sme sa nenazdali, už tu máme sviatok jari.Všetko živé raduje sa, na Veľkú noc 

hotuje sa. Aj my sme sa hotovali, o NAJ... vajíčko súťaž vyhlásili. Rodičov sme požiadali, 

aby vám s tým pomohli a do škôločky tú najzaujímavejšiu kraslicu priniesli. Šatňu sme si 

vyzdobili, všetkých do jedného sme pochválili. 

Pani učiteľky nezaháľali, on-line webináraDetské zázraky s hudbou sa zúčastnili. 

To, čo sme sa naučili, s deťmi sme hneď vyskúšali. RapovačkamiO nespokojných jarných 

kvietkochIvka začala a aj Sonka s nimi na detských rytmických nástrojoch komponovala. 

Detské perkusieBobotubes s rôznymi tónmi sme zakúpili a techniku hry na farebných 

rúrkach sme si rýchlo osvojili.  Potom si deti vlastné „hudobné zázraky“ tvorili na 

zvončekoch, zvonkohre a ajveľkom piáne i elektronickom klavíri. Veľa sme aj spievali, 

hudobno-pohybové hry sa hrali. S obľubou a zručne deti kreslili aj maľovali, do 

výtvarných súťaží sme sa zapájali a rôzne výtvarné techniky sme pri tom využívali   

 Aj keď stále ešte máme tú škaredú coronu, nosili ste nám papier do zberu. Naša 

trieda pekne spolu, nazbierala viac než tonu /1673 kg/. Celá škôlka – veľkú kopu /3520 

kg/. Bol to projekt celoročný, škoda že pre coronu nemôže byť výlet koncoročný. 

Euríčka sme do spoločného fondu vložili a deťom nové hračky na záhradu kúpili. 

 V máji sme sa fotili, z krásnych fotiek na motorke sme sa veľmi tešili. A či máme 

dobrý zrak, prišla sa teta z firmy Emma Crystalss.r.o. naň podívať.  

 Svetový deň hry sme tancom a legom oslávili a na náš veľký deň - Deň detí sme sa 

veľmi, veľmi tešili. Dievčatá boli krásne modelky, chlapci si dali automobilové preteky. 

 Pozor, pozor, nemeškajte, hudobno-divadelné predstavenie začína! Na školskom 

dvore nás vítala  spevavo-zábavná Hudobná školaLa Musica s učiteľom uja Doremina. 

 V neposlednom rade veru, skončil sa chrobáčikový zábavný svet v tomto školskom 

roku. Aj s veľkáčmi v triede Kamarátov Macka Pú sme sa rozlúčili a do veľkého školského 

sveta sme ich vyprevadili.      

 

 

   

    



 

 

ZAPOJENIE DO UMELECKÝCH SÚŤAŽÍ  

          A ZÍSKANÉ OCENENIA 
 

                                                                                                                        Sárka                 
❖ Celoslovenská súťažná prehliadka DÚHOVÝ KOLOTOČ 2020 B. Bystrica  

14. ročník súťaže mal tému „Kde bolo, tam bude...“ Priebeh a vyhodnotenie súťaže bolo 

prispôsobené opatreniam pred šírením ochorenia COVID-19, teda bez osobnej prítomnosti 

ocenených. Celkovo sa do súťaže zapojilo 75 materských škôl a odborná komisia posudzovala 307 

prác. Poslali sme 6 výtvarných diel (Linduška Giertlová – Ríša hmyzu, Lukáško Klimko – Na cestičke 

slimák, spoločná práca – Stromy v parku (výtvarná interpretácia Leonida Afremova), Matejko 

Kolárik – Slimák Herkules,  Jarko Rajčok – Lúčny koník pričom tieto dve výtvarné dielka boli 

vybraté na výstavu a do bulletínu metodicko-pedagogického centra. 

OCENENÁ bola naša skupinová práca NOVÉ SÍDLISKO (výtvarná interpretácia Jamesa 

Ritzziho). Získali sme finančnú čiastku 230,- eur, vecné dary i pamätný list. 

❖ DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL 2020 – výtvarná prehliadka SV OMEP  

Elektronicky sme zaslali 5 výtvarných prác Martinko Bambura – Divé maky, Karolínka Kováčová – 

Slimák v záhrade, Sárka Mojžišová – Slimák Fezoj, Jurko Pinka – Pri močiari. Linduška Giertlová – 

Ríša hmyzu obsadila v elektronickom hlasovaní krásne 2. miesto. 

❖ Medzinárodná výtvarná súťaž ŽITNOOSTROVSKÉ PASTELKY 2021  

Poslali sme 7 výtvarných dielok: Aďko Brečka – Bager na stavenisku, Tobiasko Kohutovič – Nočná 

jazda, Natálka Kohútová – Môj nový bicykel, Karolínka Kováčová – Slimák v záhrade, Sárka 

Mojžišová – Slimák na prechádzke, Kristínka Lovičová – Mačička výpravčíčka , Matejko Kolárik – 

Krásne Slovensko. Do tohto času ešte stále nevieme, či nám táto výtvarná súťaž niekomu prinesie 

úspechy, ale sme rady, že sme u detí celoročne podporovali estetické a výtvarné hodnoty.  

❖ Celoslovenská výtvarná súťaž MÔJ DOMÁCI MILÁČIK – Čím by mohol byť? 

Elektronicky sme zaslali 2 výtvarné práce Paľko Kán - Psíček a mačička – PEKÁRI a Kristínka 

Lovičová – Mačička VÝPRAVČÍČKA. Bohužiaľ tieto práce neboli ocenené ani hlasovaním poroty, ani 

hlasovaním na facebooku. 

❖ Celoslovenská súťažná prehliadka DÚHOVÝ KOLOTOČ 2021 B. Bystrica  

15. ročník súťaže mal tému „Čarujem farbičkami“ a spoznal už aj svojich víťazov. Nám sa v tomto 

ročníku nepodarilo vyhrať avšak sme radi, že sme sa mohli zúčastniť a víťazstvo prenechať iným. 

Poslali sme 1 spoločnú prácu – LÚKA CHROBÁČIKOV a 8 výtvarných prác jednotlivcov Emmka 

Koštialová – Pod hladinou, Paulínka Peterajová – Vôňa jari, Jarko Rajčok – Včielky pričom sme 

čarovali temperovými farbami a krčením papiera, kolorovanou kresbou Matejko Kolárik – Balón, 

Matúško Vais – Traktor s vlečkou, Karolínka Kováčová – Raketa, Viktorka Ridzoňová – Jarná 

záhrada, kriedovým pastelom Jurko Pinka – Lev.  

❖ Celoslovenská výtvarná súťaž JARNÝ VÁNOK 2021 

Do súťaže sa zapojilo 110 MŠ a prijatých bolo 462 výtvarných prác. My sme poslali 5 výtvarných 

dielok v dvoch vekových kategóriách realizovaných výtvarnou technikou krkváže: Natálka Kohútová 

– Jarná víla, Nelka Lopušná – Prvý jarný kačací kúpeľ, Sárka Mojžišová – Vôňa jari, Viktorka 

Ridzoňová - Húsatká, Matúško Vais – Húseničky. Slávnostná vernisáž odovzdania cien bude  

v auguste 2021 v Pohronskom múzeu Nová Baňa. Všetky ocenené deti a ich pedagógovia budú 

mailom oboznámení s výsledkami súťaže a pozvaní na vernisáž. Budeme v napätí čakať ... možno sa 

aj na našich malých umelcov  nakoniec usmeje šťastie. A usmialo sa na našu Sárku obsadila krásne 

1. miesto v kategórii 2 – 3 ročných detí. Srdečne blahoželáme !!!   

 



TÁRANINKY DETÍ NA ZASMIATIE 

Lukáško pred obedom: UŽ MI PORIADNE HLAD VYHLADOL V BRUCHU. 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈  

Situácia – Kristínka si išla umyť ruky, ktoré mala studené, teplou vodou.  

Kristínka príde do triedy a vraví: OHREJILI SA MI RUKY. 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 

Situácia - Deti pochodovali na podnet piesne Mravčekovia pochodujú.  

Učiteľka sa pýta: Čo robili mravčekovia?  

Linduška: VOJAKOVALI (pochodovali) 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈  

Situácia pri obliekaní na pobyt vonku. Sárka: Ružové mám OPTELOVAČKY (otepľovačky). 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 

Téma týždňa „Čím budem?“ Deti si prezerajú knihu rôznych povolaní.  

Kristínka: PLAVÁR (plavčík).SPIEVAČKA (speváčka). ČAROVAČ (kúzelník)  

Linduška: To je ujo ČAPOVÁK. Kristínka: To je OBJEDNAČ (čašník).  

A náš ujo školník je ŠKOLÁK alebo PODKUROVAČ. 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 

Paulínka: pani učiteľka, aj ja budem mať brčkavé, nakrútené vlasy.  

Maminka mi ich urobí, keď bude mať GUMU (kulmu na vlasy).  

Uč.: A ako taká guma vyzerá?  

Paulínka: Neviem, ja to poviem mame a potom ti poviem. 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈  

Linduška: Mne maminka vravela, že budeme mať na obed  BUCHTY S PAROM na pare. 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 

Situácia: Linduška sa šmýka na šmýkačke.   

Veľmi ju zaujíma, kedy sme kúpili šmýkačku. A pýta sa:  

To ste kúpili, keď ste boli staré??? (pozn. veď sme ešte mladé neboli). 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 

Martinko priniesol pri príležitosti narodenín sladké balíčky pre deti,  

ktoré boli uložené v krabici. Uč.: To si doniesol kosačku?   

Martinko: Nie, to je KVORIROREZ (krovinorez).  

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 

Linduška je veľmi šikovné, ale aj zvedavé dievčatko. Všetko ju zaujíma.   

Príde k nej kamarátka Nelka a hovorí. Už nebuď taká ZVEDAČKA (zvedavá).  

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈  

Učiteľka podáva deťom informáciu, čo si oblečú von „dáme si tričko a krátke gate“.  

Martinko: Ja som celý KRÁTKY, skonštatoval nakoľko mal tričko a kraťasy. 



OCKO, MAMIČKA, 
ponúkame Vám portfólio básní, piesní, hier, cez ktoré sme deti motivovali, precvičovali  

ich výslovnosť a približovali svet prostredníctvom mesačných a týždenných tém. 

 

JESEŇ (báseň)           SOVA (báseň)    

Jeseň je keď padá lístie,                         Húka sova do lesa, 

často prší dozaiste.                          bojte sa ma bojte sa. 

Jeseň je keď vietor duje                           My sa sovy nebojíme, 

šarkan s chvostom poletuje.                            pretože my v noci spíme. 

Jeseň je keď slimák lezie                                          

a ovocie všetko dozrie. 

ZDVIHNI RUKU POTOM DRUHÚ (Fíha) MUŠKA SVETLUŠKA (pieseň)  

ZDVIHNI RUKU, POTOM DRUHÚ, ZATLIESKAJ A ZDVIHNI NOHU      1. Ide muška na rosu spadne chlapcom pod kosu 

ZDVIHNI RUKU , POTOM DRUHÚ, ZATLIESKAJ A DRUHÚ NOHU             Bác, bác! na rosu, spadne chlapcom pod kosu. 

DAJ SI RUKY NA PLECIA ZATLIESKAJ A ZATOČ SA.                            2. Ide muška na medík, vystraší ju medvedík. 

ZDVIHNI RUKU, POTOM DRUHÚ, CHYŤ SA NOSA ZDVIHNI NOHU          Brum, brum! Na medík vystraší ju medvedík. 

ZDVIHNI RUKU , POTOM DRUHÚ, CHYŤ SA NOSA DRUHÚ NOHU        3. Ide muška na kôrky, ďobú do nej sýkorky. 

DAJ SI RUKY NA PLECIA CHYŤ SA NOSA ZATOČ SA.                                Ďob, ďob! Na kôrky, ďobú do nej sýkorky. 

ZDVIHNI RUKU, POTOM DRUHÚ, UROB KUKUK ZDVIHNI NOHU          4. Ide muška na pivo, ženú ju preč zúrivo. 

ZDVIHNI RUKU , POTOM DRUHÚ, UROB KUKUK A DRUHÚ NOHU              Heš, heš! Na pivo, ženú ju preč zúrivo. 

DAJ SI RUKY NA PLECIA UROB KUKUK ZATOČ SA.                                5. V noci vezme lampášik, neublíži jej už nik. 

TERAZ TROŠKU ZRÝCHLIME, DOBRE SA SÚSTREDÍME....+ 2x                  Bzik, bzik! Lampášik, neublíži jej už nik. 

 

 

NAŠA MAČKA (Hanička a Murko) 
Naša mačka strakatá UMTAUMTAUMTATA, 

mala štyri mačatá UMTAUMTAUMTATA, 

keby bola bruškatá UMTAUMTAUMTATA, 

nebola by strakatá UMTAUMTAUMTATA.                                                                   Nelka 

Prvé mača čierne je UMTAUMTAUMTATA,           Tretie mača žlté je UMTAUMTAUMTATA, 

stále behá po dvore UMTAUMTAUMTATA,            mliečko si nerozleje UMTAUMTAUMTATA, 

keď nebehá po dvore UMTAUMTAUMTATA,            keby si ho rozlialo UMTAUMTAUMTATA, 

chytá myši v komore UMTAUMTAUMTATA.            v brušku by mu škvŕkalo UMTAUMTAUMTATA. 

Druhé mača biele je UMTAUMTAUMTATA,           Štvrté je zas strakaté UMTAUMTAUMTATA, 

ráno sa vždy umyje UMTAUMTAUMTATA,            po mamičke okaté UMTAUMTAUMTATA, 

keby sa neumylo UMTAUMTAUMTATA,            po tatovi ušaté UMTAUMTAUMTATA, 

špinavé by chodilo UMTAUMTAUMTATA.            a od dneska fúzaté UMTAUMTAUMTATA. 

 

MALA SOM MILÉHO ČO SA MYŠI BÁL (slovenská ľudová) 

1. Mala som milého, myši sa mi bál,   2. Mala som milého a už nemám nič, 

pre nešťastné myši k nám nechodieval.  lebo mi ho zjedla jedna veľká myš. 

[:Vzala som ho za rúčku a previedla cez lúčku, [:Kde sa mačky túlali, že myši nechytali 

milý môj, tu mi stoj, myši sa neboj.:]  a môjho milého zožrať nechali.:] 
 



 

 

                       MALIČKÁ SOM, MALIČKÝ SOM (Smejko a Tanculienka)  

                                    Maličká som ako včielka, keď vyrastiem budem učiteľka.  

                                    Maličký som strážim auto, keď vyrastiem budem policajtom.  

                                    Maličká som rada cvičím, raz vyhrám medailu v zahraničí.  

                                    Maličký som viem hocičo, hasiť oheň pôjdem ku hasičom.  

                                    Maličká som aj na špičkách, keď vyrastiem budem tanečníčka.  

                                    Maličký som, ale beťár, mamke poviem že raz budem smetiar.  

  

PAVÚK (Víla ELLA) 

1. Náš malinký pavúk na prechádzku šiel, stretol ho však dážď a nikam nedošiel.  

Mokrá bola tráva a mokrá bola zem a náš malinký pavúk nikam nedošiel. 

2. Náš malinký pavúk na prechádzku šiel, stihol ho však mráz a nikam nedošiel. 

Zmrzla všetka tráva a zmrzla celá zem a tak malinký pavúk nikam nedošiel. 

3. Náš malinký pavúk na prechádzku šiel, poletoval sniežik a nikam nedošiel. 

Biela bola tráva a biela celá zem a tak malinký pavúk nikam nedošiel. 

4. Náš malinký pavúk na prechádzku šiel, fúkal veľký víchor a nikam nedošiel. 

Pavúčika sfúkol zas na tvrdú zem  a tak malinký nikam nedošiel. 

5. Náš malinký pavúk na prechádzku šiel, slniečko mu hrialo a došiel tam kam chcel. 

Osušilo trávu a osušilo zem a náš malinký pavúk došiel tam kam chcel. 

 

ŠTYRI KROKY DOPREDU, ŠTYRI KROKY DOZADU (Spievankovo)  

Štyri kroky dopredu, štyri kroky dozadu. Pozri sem, pozri tam ja sa z toho vymotám.  

Na tri kroky dopredu, na tri kroky dozadu. Skočím sem, skočím tam ja sa z toho vymotám.  

Na dva kroky dopredu, na dva kroky dozadu. Dupnem sem, dupnem tam, ja sa z toho vymotám. 

Na jeden krok dopredu, na jeden krok dozadu. Krok sun sem krok sun tam ja sa z toho vymotám 

 

OBUVNÍK (ľudová hra) 

1.Či si videl jak obuvník kožu vodou máča.   

Ej tak bratku, ej tak, tak, kožu vodou máča. 

2.Či si videl jak obuvník kožu naťahuje.  

Ej tak bratku, ej tak, tak, kožu naťahuje. 

3. Či si videl jak obuvník topánočky šije.  

Ej tak bratku, ej tak, tak, topánočky šije. 

4.Či si videl jak obuvník klinčeky pribíja.  

Ej tak bratku, ej tak, tak, klinčeky pribíja. 

5.Či si videl jak obuvník topánky cifruje.  

Ej tak bratku, ej tak, tak, topánky cifruje. 

6.Či si videl jak obuvník v topánkach tancuje.  

Ej tak bratku, ej tak, tak, v topánkach tancuje.  

 



 

JEŽKO (báseň)                    ŠLAPY ŠLAPY(Smejko a Tanculienka) 

  

Ježo, ježo, ježatý,                             Šlapy-šlapy, hopi-ťapy, šlapy-šlapy, hopi-ťapy,  

čo ti treba na šaty?                           paci-paci, dupi-dupi, guli-guli dokola.  

Mne sú treba iba ihly,                        Šlapy-šlapy, hopi-ťapy, šlapy-šlapy, hopi-ťapy,  

aby ste sa na nich pichli.                     paci-paci, dupi-dupi, guli-guli dokola. nánáná 

 

BÁC BÁC BUM BÁC (Fíha)  

 

Takto letí motýlik, takto letí vtáčik, takto letí lietadlo cez biely obláčik.  

Ref.: Bác bácbumbáchaťapaťazumba, bác bácbumbác, haťapaťa bum. 

Takto skáču opice, takto skáču žabky, takto skáče zajačik, čo má biele labky. 

Ref.: Bác bácbumbáchaťapaťazumba, bác bácbumbác, haťapaťa bum. 

Takto pláva kačička, takto pláva rybka, takto pláva krokodíl, aj očami klipká. 

Ref.: Bác bácbumbáchaťapaťazumba, bác bácbumbác, haťapaťa bum. 

Takto kráča vojačik, takto ide macko, takto beží chrobáčik a uteká Lacko. 

Ref.: Bác bácbumbáchaťapaťazumba, bác bácbumbác, haťapaťa bum. 

Tak tancuje mamička, takto zase ocko. Krúti sa nám hlavička, ocko sa nám potkol. 

Ref.: Bác bácbumbáchaťapaťazumba, bác bácbumbác, haťapaťa bum. 

 

  VER MI ŽE... (pieseň) 

    1. Ver mi že najmenej týždeň už,   2. Prosím ťa nemeškaj náhli sa, 

        dívam sa na kalendár.                  z práce včas domov sa vráť. 

        Na trikrát mamička hádať smieš,                Na trikrát mamička hádať smieš, 

        aký dar chcem ti dnes dať.                 aký dar chcem ti dnes dať. 

                        Ref.: Dám ti vánok s ktorým sa hrám, 

                                            dám ti jar čo zvoní bim-bam, 

                                            k tomu snežienky spod kríčka za lásku mamička, 

                                            dám ti všetko čo mám. 

 

NESPOKOJNÉ KVIETKY – básne (rapovačky) 

  

    Fialka                         Sedmokráska                    Prvosienky    

Fialka sa nahnevala,                   Plače malá sedmokráska,              Prvosienky šomrú v tráve,  

že je stále veľmi malá.              že ju nikto nepoláska.                    že ich mušky budia stále.  

Na špičkách vždy musí stáť,     Prvá chodí večer spať                   nebaví ich veru nie,  

keď chce na svet pozerať.        nestihne sa ani hrať.                     počúvať to bzučanie.  

 

                                        Tulipán 

                                    V záhradke je nový pán, volajú ho tulipán. 

                            Na zelenej nôžke vládne, včielka si doň rýchlo sadne. 

                                       Pošteklí ho po líčku, zarapuje pesničku.  

 

 



 

SEMAFÓRY (Zlatá brána) 

Semafóry na ulici sú nám veľkí pomocníci,ponáhľaj sa pomaly, nauč sa ich signály.  

Ref.:Semafóry nie sú fóry, tri farebné gombičky.  

Semafóry nie sú fóry, pozná ich aj maličký.   

Červená nám velí stáť, oranžová nachystá,vytúženú zelenú ako dáku odmenu.  

Ref.:Semafóry nie sú fóry, tri farebné gombičky.  

Semafóry nie sú fóry, pozná ich aj maličký.  

Ako chodiť po ulici radia naši pomocníci. Žmurkajú zo všetkých síl, nikdy si ich nepomýľ.  

Ref.:Semafóry nie sú fóry, tri farebné gombičky.  

Semafóry nie sú fóry, pozná ich aj maličký. 

 

DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY 

Ref.: Dopravné prostriedky mám veľmi rád,   

         dopravia ma kam len chcem, pekne akurát.2x   

1. Môžeš s nimi cestovať cesta necesta,   

dopravia ťa do dediny a či do mesta.                                                            

    Po ceste sa odvezieš babke autobusom,   

dáš jej veľký božtek potom povieš babka tu som.                                                 AUTOR: Maximko  

Ref.: Dopravné prostriedky mám veľmi rád,   

         dopravia ma kam len chcem, pekne akurát.2x   

2. Lietadlo letí vysoko, tam kde plávajú mraky,  

 nemôžu ho predbehnúť ani autá vlaky.   

    Auto ide po ceste po koľajniciach vlak,   

sprievodca ti lístok cvakne cvak, cvak, cvak, cvak, cvak.  

Ref.: Dopravné prostriedky mám veľmi rád,   

         dopravia ma kam len chcem, pekne akurát.2x                                                  AUTOR:Kristínka                            

   

ČO MÁ ŠKÔLKÁR V ...TO SI POVIEME 

         (pieseň)– denný rituál po ranných hrách 

Čo má škôlkárv skrinke, čo si do nej dal.                1. /: Deti, deti, poďte sem, ruky spojíme.:/  

Topánočky, rukavičky, kabátik a šál.                         /:Aký máme dneska deň? :/ To si povieme. 

Papučky a teplý svetrík, čiapku na uši,                  2. /: Deti, deti, poďte sem všetci tlieskame.:/ 

ale mať tam neporiadok to sa nesluší.                       /: Aké máme počasie? :/ To si povieme. 

                                                                            3. /: Deti, deti, poďte sem všetci plieskame.:/ 

Čo má škôlkár v spálni, čo tam mu,                           /: Aké máme obdobie? :/ To si povieme. 

perinôčku, vankúšik a teplú pyžamu.                    4. /: Smútok sa tu nenosí tak sa točíme.:/ 

A keď sa má pekne spinkať nevrav ani muk             /: Aký mesiac vládne nám? :/ To si povieme. 

aby si bol vždycky zdravý mocný ako buk.           5. /: Končí naše spievanie a už sedíme.:/ 

                                                                               /: Ktoré z detí nie je tu? :/ To si povieme. 

Čo má škôlkár v triede rátaj trošičku, 

stavebnice, knižky, autá, stôl, aj stoličku. 

Kočíky a krásne báby zrátaj raz, dva, tri, 

nechať hračky v neporiadku to sa nepatrí. 

 



 

VYÚČTOVANIE TRIEDNEHO FONDU 

VYBRATÉ finančné prostriedky 
zostatok z min. šk. r.         3,72- Zostatok z 1. polroka 9,43,- 

September 2020          100,- Február 2021          100,- 

Október 2020          100,- Marec 2021            100,- 

November 2020          100,- Apríl 2021 100,- 

December 2020          100,- Máj 2021 100,- 

Január 2021                     ----- Jún 2021 100,- 

SPOLU príjem 1. polrok 403,72-  SPOLU príjem 2. polrok 509,43- 

    

NÁKUPY 1. polrok 

Vianočné darčeky    
Kniha Pavúčikovia Miláčikovia, Kniha Chrobáčiky, Drevená veža, Spoločenská hra - Lienka, Spoločenská 

hra - Pani Pavúková, Stavebnica potrubie 2x, Švihadlá (4ks), Drevená hračka rovnovážna lienka, 

Magnetická skladačka 2x, Autá, Plastelína, Zažehľovaciekorálky 2 sady, Mikrovlnka, Stavebnica 

bodliaky 2 sady, Fľašky pre bábiky, Kufrík Doktorka, Pokladňa, Žehliaca doska, Xylofón a iné drobnosti 

 

 

 

234,86- 

Adventný kalendár drobnosti             12,94- 

Mikulášske sáčky                            8,65- 

Výtvarný materiál                         50,15-  

Výchovno-vzdelávací proces              40,83- 

Privítanky píšťalky                            8,-    

Darčeky na narodeniny                   14,40- 

Poštovné súťaž Dúhový kolotoč           0,80- 

Baterky do elektronic. hračiek           1,79- 

Odmeny za šarkanov                     14,42- 

Odmeny Actimel mliečka                   7,45- 

SPOLU  NÁKUPY                        394,29-  

ZOSTATOK k 1. 1. 2021       9,43-  

 

NÁKUPY 2. polrok 

Karneval – balóny, sladkosti 25,10- 

Mačacie jazýčky – marec mesiac knihy básničky odmeny             19,80- 

Veľká noc – dekorácie, kvety (narcisy, tulipány)                                 10,85- 

Výtvarný a papiernícky materiál      25,82- 

Kinder vajíčka (súťaž veľkonočné vajíčko)              12,27- 

Knihy ku koncu školského roka + drobnosti (fixky, perá)                            118,54- 

Zber papiera (pečiatky, voskovky, omaľovanka so samolepkami)                   60,26- 

Poštovné - výtvarné súťaže             5,- 

Výchovno- vzdelávací proces(baterky, fazuľa, rekvizity, hra, deň matiek a otcov, pokusy) 53,50- 

Hudobné nástroje (xylofóny, perkusie – bobotubes)                    48,42- 

MDD (vankúšiky, gumky, sponky, prstene, lietadlá, lego, žuvačky, čoko mince)               81,79- 

Týždeň detskej radosti + darčeky pre predškolákov 25,86- 

SPOLU  NÁKUPY                        487,21-  

ZOSTATOK k 25. 6. 2021       22,22-  

 



 

ZÁVER 

Je tu leto, krásne teplo.  

Čaká na nás náruč slnka, 

vodička, čo chladí, žblnká. 

Čistý vzduch a vôňa lesa,  

každá duša za ňou plesá. 

 

 

      PRAJEME VÁM nádherné a hlavne pokojné letné dovolenkové dni. 

Veríme, že spoločne zažijete kopec radosti, zábavy a vodopád smiechu. 

Vychutnajte si letný vánok, vodu, arómu letných záhrad a vôňu kvetov na 

lúke, chuť ovocia, hviezdnu oblohu... Zabudnite na osobné problémy a tešte 

sa z prítomnosti blízkych. Nech vás stretávajú len samé pekné veci. Buďte 

šťastní a nezabudnite, že šťastie dosiahnete keď naň prestanete čakať 

a užijete si krásne chvíle, ktoré sú práve teraz. Nech vo vašej rodine 

vládneporozumenie, láska, radosť, pokoj a pohoda.  

 

ŽELÁME VÁM, nech je každý deň leta pre vás nezabudnuteľný.  
 

ĎAKUJEME všetkým rodičom za to, že si vybrali pre svoje zlatíčko 

práve našu MŠ. Je nám cťou, že pri výchove vašich detí sme mohli svojou 

troškou prispieť aj my, učiteľky Ivka a Sonka.  
 

ĎAKUJEME všetkým rodinám za  prejavy dôvery, ktoré prispeli 

k dobrým vzťahom. V neposlednom rade za každý Váš úsmev a milé slová, či 

kritiku, ktoré nás hnali vpred  a boli pre nás spätnou väzbou na každý 

deň,ktorý Vaše deti strávili s nami v materskej škole.Tiež ďakujeme 

všetkým Vám za akúkoľvek pomoc.  

*  DOVIDENIA  *  
V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022 

Už to všetci dobre vieme ... v septembri sa na našej škôlke dvere neotvoria, 

v Základnej škole na Pionierskej 2 nás na istý čas prichýlia. 

Bude to skúška pre nás všetkých nie malá, ale preveľká, 

rekonštrukcia tejto budovy je ako soľ potrebná. 

A preto... veľkou trpezlivosťou sa spoločne vyzbrojíme  

a na obnovenú škôlku sa už teraz všetci tešíme. 

 

 



 

Vychovávajte deti, ktoré budú mať  

hlavy plné vedomostí, srdcia plné láskavosti,  

uši pripravené počúvať, ruky ochotné pomáhať,  

oči plné radosti a odvahu nasledovať svoje sny. 

 

 
 

 

 

Znakom  

úžasnej výchovy  

nie je vždy  

správanie dieťaťa.  

     Znakom skutočne  

     dobrej výchovy je  

správanie rodičov. 
- Andy Smithson 

 

Hovorte s vašimi deťmi 

akoby to boli tie 

najmúdrejšie, najmilšie  

a najkrajšie  

ľudské bytosti na Zemi.  

Čomu deti uveria,  

tým sa stanú. 
- BrookeHampton 

 

 

 

 

 

 

Našou úlohou nie je, aby sme učili deti, ako čeliť krutému  

a nemilosrdnému svetu. Našou úlohou je vychovať deti,  

ktoré svet urobia menej krutým a viac láskavým. 
-L.R.Knost 

 

 



 

 

... a ešte jedna MYŠLIENKA 

  

  

 

  

 

 

 

 

  

  

 

... a preto NECHAJME KAŽDÉ DIEŤA  

AJ V NASLEDUJÚCOM ŠKOLSKOM ROKU  

ZAŽIARIŤ V TRIEDACH 

SLNIEČKOVO alebo HVIEZDIČKOVO. 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 


