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September už volá- 

otváraj sa škôlka milá! 

A je to tu!  Po dlhom letnom oddychu  

nastal 2.september, kedy  sa opäť otvorila brána 

do našej škôlky i brána do nového školského 

roku. Okolo našej škôlky bolo počuť smiech 

i plač detí.  Prvý deň sa všetky pani učiteľky, 

pani upratovačky i  pani kuchárky tešili na deti, 

ktoré sa po prázdninách vrátili, ale aj na nové detičky, ktoré sme medzi seba privítali. V triedach 

deti čakali hračky, krásna výzdoba i úsmev každej pani učiteľky.  

Dúfame, že aj tento školský rok 2015/2016 zažijú deti v našej MŠ bohaté dni, plné 

nových  vedomostí, skúseností, kamarátstiev  i nezabudnuteľných zážitkov. 

         p. uč. Radka Brosová 

 

 

 

Viktorko C., Lilinka D., Nelka H., Filipko J., Ninka J., Ondrejko K., 

Adamko K., Miško K., Jakubko K., Mário M., Alexko P., Laurinka 

P., Lilinka R., Miško S., Saška V., Sárka T., Lukáško T., Tomáško P., 

Dominika K., Peťko L., Sofinka M., Alexko D., Filipko K.,  

  

 



Halloween

Dňa 23.9.2015 sa uskutočnili jesenné tvorivé dielne   ,,HALLOWEEN“. 

Rodičia s deťmi  prišli  s

niečo vytvoriť. Každý si priniesol zo sebou potreby na aranžovanie, 

nožíky na vyrezávanie tekvíc a

krásne výtvory: rôzne postavičky, zvieratká, ikebany, pani jeseň, každý 

podľa svojich predstáv a

Najväčší úspech malo tradičné vyrezávanie tekvíc, z ktorých sme 

vytvorili tekvicových strašiakov, ktorými bola vyzdobená 

prízemí 2.triedy. V príjemnej jesennej atmosfére a

sa rozlúčili a tešíme sa zasa na ďalšie sp

MŠ. 

 

     

  

Halloween- jesenné tvorivé dielne

Dňa 23.9.2015 sa uskutočnili jesenné tvorivé dielne   ,,HALLOWEEN“. 

deťmi  prišli  s veselou jesennou náladou a chuťou spoločne si 

niečo vytvoriť. Každý si priniesol zo sebou potreby na aranžovanie, 

nožíky na vyrezávanie tekvíc a tvorivou spoločnou prácou vytvorili 

krásne výtvory: rôzne postavičky, zvieratká, ikebany, pani jeseň, každý 

podľa svojich predstáv a fantázie. 

Najväčší úspech malo tradičné vyrezávanie tekvíc, z ktorých sme 

vytvorili tekvicových strašiakov, ktorými bola vyzdobená 

príjemnej jesennej atmosfére a v dobrej nálade sme 

tešíme sa zasa na ďalšie spoločné akcie s

   p. uč. Bc. Erika Albertová

 

jesenné tvorivé dielne 

 

Dňa 23.9.2015 sa uskutočnili jesenné tvorivé dielne   ,,HALLOWEEN“. 

chuťou spoločne si 

niečo vytvoriť. Každý si priniesol zo sebou potreby na aranžovanie, 

tvorivou spoločnou prácou vytvorili 

krásne výtvory: rôzne postavičky, zvieratká, ikebany, pani jeseň, každý 

Najväčší úspech malo tradičné vyrezávanie tekvíc, z ktorých sme 

vytvorili tekvicových strašiakov, ktorými bola vyzdobená  miestnosť na 

dobrej nálade sme 

oločné akcie s rodičmi v našej 

p. uč. Bc. Erika Albertová 



VÝSTAVA OVOCIA, ZELENINY, KVETOV

V jeden krásny slnečný deň, sme sa vybrali na výstavu ovocia, zeleniny 

a kvetov na Mestský úrad v

pani Jeseň priniesla. 

Pri vstupe do miestnosti nás milé pani, ktoré výstavu pripravili. 

mohli vidieť rôzne druhy ovocia či zeleniny, rôznej veľkosti i

najviac zaujali ich vlastné práce, ktoré boli vyvesené na stenách. K

našiel svoj výtvor. Pod oknami boli rôzne tekvice,  prírodniny, ikebany, či 

postavičky, ktoré deti vytvárali v

V dobrej nálade a jesennej atmosfére sme sa rozlúčili a

výstavu, z ktorej budeme mať veľkú radosť.

     

  

 

VÝSTAVA OVOCIA, ZELENINY, KVETOV

 

jeden krásny slnečný deň, sme sa vybrali na výstavu ovocia, zeleniny 

kvetov na Mestský úrad v Rajci. Cestou sme si s deťmi povedali, čo všetko 

Pri vstupe do miestnosti nás milé pani, ktoré výstavu pripravili. 

mohli vidieť rôzne druhy ovocia či zeleniny, rôznej veľkosti i

najviac zaujali ich vlastné práce, ktoré boli vyvesené na stenách. K

našiel svoj výtvor. Pod oknami boli rôzne tekvice,  prírodniny, ikebany, či 

postavičky, ktoré deti vytvárali v mš s rodičmi. 

jesennej atmosfére sme sa rozlúčili a tešíme sa na ďalšiu 

ktorej budeme mať veľkú radosť. 

    p. uč. Bc. Veronika Halková

 

VÝSTAVA OVOCIA, ZELENINY, KVETOV  

jeden krásny slnečný deň, sme sa vybrali na výstavu ovocia, zeleniny 

deťmi povedali, čo všetko nám 

Pri vstupe do miestnosti nás milé pani, ktoré výstavu pripravili. Na stoloch sme 

mohli vidieť rôzne druhy ovocia či zeleniny, rôznej veľkosti i farby.  Deti však 

najviac zaujali ich vlastné práce, ktoré boli vyvesené na stenách. Každý si tam 

našiel svoj výtvor. Pod oknami boli rôzne tekvice,  prírodniny, ikebany, či 

tešíme sa na ďalšiu 

p. uč. Bc. Veronika Halková 

 



 

DEŇ JABLKA 

 Dňa 24.9. je Medzinárodný deň JABLKA a pri tejto príležitosti sme 28.10 i 

my v našej 1.triede oslávili tento deň „JABĹČKA. Prišli medzi nás i mamičky 

a staré mamy, ktoré si spolu s deťmi urobili z jabĺčok ochutnávky, vystrihovali si 

z farebného papiera i lepili. Mamičky upiekli  koláčiky a deti ochutnávali  aj 

jablčný mušt. Na záver sa deti spoločne odfotili. 

Táto akcia nám priniesla nové poznatky, ale hlavne veľa radosti a dobrej nálady. 

Naučili sme sa,  že jabĺčka sú veľmi užitočné pre naše zdravie  i to, že pred jeho 

konzumáciou si ho musíme vždy umyť.  

Ďakujeme všetkým rodičom i starým rodičom, že prišli s nami stráviť 

príjemné „jabĺčkové“ dopoludnie. 

         p. uč. Soňa Pialová 

      

 



 

 Divadielko : „ Ako sa Matesko oženil“ 

Dňa 5.10. 2015 sa v dopoludňajších hodinách uskutočnilo v našej I.triede  milé, 

veselé i poučné predstavenie. Prišli nás navštíviť dvaja mladí herci z Košíc, ktorí deti 

očarili pestrou divadelnou kulisou- domčekom, z ktorého vychádzali a pýtali sa detí, čo 

všetko vedia. Počítať, pomenovať ročné obdobia  a staršie deti ukázali, ako ovládajú 

Abecedu.  Všetky deti s údivom sledovali dej rozprávky, pričom si  zaspievali známe 

detské pesničky a aj zatancovali.   

V hlavnej role vystupoval čert- Matesko a dedinské dievča, ktoré zablúdilo do čertovho 

domu. Dievča sa snažilo z čerta spraviť človeka, čo sa jej aj napokon podarilo.  

Nakoniec sa všetko dobre skončilo a dievča s Mateskom sa vzali. 

Na záver  sa hercom všetky deti poďakovali veľkým potleskom a pozdravom DO 

VIDENIA.  

        p. uč. Alena Tabačková 

 

  



Výstava detských prác na radnici 

 

Jedného pekného slnečného dňa, bolo to presne 13. 10. 2015, sme sa my 

štvrtáci vybrali na vychádzku do mesta za účelom pozrieť si výstavu 

detských prác              na radnici. Práce vytvárali deti z našej 

materskej školy. Výstava bola rozdelená       na niekoľko tematických 

celkov: Naše mesto, V prírode, Jeseň pani bohatá, Úcta k starším a 

Halloween. Práce boli vytvorené rôznymi technikami, či už maľovaním 

s temperovými farbami, odtláčaním, lepením, strihaním alebo kreslením 

s tušom. Všetky práce boli veľmi pekné a deťom sa páčili.  

 

Mgr. Bc. Lenka Šujanská 
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Ako využiť  v hrách kartónové krabice:  

                

                                         

     

 

 



 

i.TRiEDA -  september: Lili 

ii.TRiEDA- september: Filipko Demeter, Peťko Langa, Dominika Koleková, Dominika 

Janíková, Ninka Kamenská, Tamarka Slotová, Sofinka Majbíková

- október: Tomáško Čerňanský, Filipko Demeter, Peťko Langa

Kamenská, Alexko Dávidík, Vikinka Mihalcová, Tamarka Slotová

iii. TRiEDA- september: Lili Straňanková, Filipko Súkeník, Eliška Štrbová,  

október: Jurko Čerňanský, Maťko Galovič, Simonka Macáková, Filipko Súkeník, 

Eliška Štrbová 

iV. TRiEDA- september: Saška Galovičová, Miška Kubalová, Tánička Novanská, Danko 

Pekara, Deniska Sleziaková, Lejka Veselá

- október: Nelka Elogová, Anetka Ďurčanská, Saška Galovičová, Lucka 

Kianičková,  Tánička Novanská, Tánička Slotová, Lejka Veselá, Sofinka Hy

 

K MENINÁM:   Miškovi, Miške, Maximkovi, Matúškovi, Simonke,

 Linduške, Eliške, 

K NARODENINÁM: Lilinke Rolinčinovej, Filipkovi Javorskému, Ondrejkovi 

Kalmanovi, Miškovi Slyškovi, Jakubkovi Škorvánkovi, Saške Veselej, 

Vikinke Babčanovej, Tamarke Slotovej, Ninke Kamenskej, Martinkovi 

Kupšovi, Anetke Ďurčanskej, Natálke Kubalovej, Nelke Elogovej, 

Dominikovi Kasmanovi 

 

Ďakujeme p. Brezániovej za z

Ďakujeme p. Habrúnovej za poskytnutie pracovného materiálu pre deti.

Lili Dávidíková, Jakubko Kianička, Mário Martinko, Miško Slyško

Filipko Demeter, Peťko Langa, Dominika Koleková, Dominika 

Janíková, Ninka Kamenská, Tamarka Slotová, Sofinka Majbíková

Tomáško Čerňanský, Filipko Demeter, Peťko Langa

Kamenská, Alexko Dávidík, Vikinka Mihalcová, Tamarka Slotová

Lili Straňanková, Filipko Súkeník, Eliška Štrbová,  

Jurko Čerňanský, Maťko Galovič, Simonka Macáková, Filipko Súkeník, 

Eliška Štrbová  

Saška Galovičová, Miška Kubalová, Tánička Novanská, Danko 

Pekara, Deniska Sleziaková, Lejka Veselá 

Nelka Elogová, Anetka Ďurčanská, Saška Galovičová, Lucka 

Tánička Novanská, Tánička Slotová, Lejka Veselá, Sofinka Hy

Miškovi, Miške, Maximkovi, Matúškovi, Simonke, Natálke, Lukáškovi,

Linduške, Eliške,  

Lilinke Rolinčinovej, Filipkovi Javorskému, Ondrejkovi 

Kalmanovi, Miškovi Slyškovi, Jakubkovi Škorvánkovi, Saške Veselej, 

Babčanovej, Tamarke Slotovej, Ninke Kamenskej, Martinkovi 

Kupšovi, Anetke Ďurčanskej, Natálke Kubalovej, Nelke Elogovej, 

Dominikovi Kasmanovi  

 

Ďakujeme p. Brezániovej za zakúpenie nových uterákov pre deti a

učiteľky v 3.triede. 

 

Habrúnovej za poskytnutie pracovného materiálu pre deti.

 
Dávidíková, Jakubko Kianička, Mário Martinko, Miško Slyško 

Filipko Demeter, Peťko Langa, Dominika Koleková, Dominika 

Janíková, Ninka Kamenská, Tamarka Slotová, Sofinka Majbíková 

Tomáško Čerňanský, Filipko Demeter, Peťko Langa, Ninka           

Kamenská, Alexko Dávidík, Vikinka Mihalcová, Tamarka Slotová 

Lili Straňanková, Filipko Súkeník, Eliška Štrbová,   

Jurko Čerňanský, Maťko Galovič, Simonka Macáková, Filipko Súkeník, 

Saška Galovičová, Miška Kubalová, Tánička Novanská, Danko 

Nelka Elogová, Anetka Ďurčanská, Saška Galovičová, Lucka 

Tánička Novanská, Tánička Slotová, Lejka Veselá, Sofinka Hyclová  

 

, Lukáškovi, 

Lilinke Rolinčinovej, Filipkovi Javorskému, Ondrejkovi 

Kalmanovi, Miškovi Slyškovi, Jakubkovi Škorvánkovi, Saške Veselej, 

Babčanovej, Tamarke Slotovej, Ninke Kamenskej, Martinkovi 

Kupšovi, Anetke Ďurčanskej, Natálke Kubalovej, Nelke Elogovej, 

 

akúpenie nových uterákov pre deti a pani 

Habrúnovej za poskytnutie pracovného materiálu pre deti. 



 

 

   

LEIKA, 4.TRIEDA      DETI z 3. TRIEDY 

   

   DETI zo 4. TRIEDY   I    NINKA, 2.TRIEDA 

 

   DETI z 1. TRIEDY 


