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NEZVYČAJNÉ STRETNUTIE

      Aj keď je január typickým zimným mesiacom, ten

tretej triedy sa vybrali na turistickú vychádzku na Mačací zámok s

okolie nášho mesta a panorámu okolitých pohorí. Cestou sme vyskúšali kvalitu novo 

napadnutého snehu, neobišli ani jednu zamrznutú mláku

výskumný materiál – jeho krehkosť, priehľadnosť a

     Pri stúpaní do kopca deti zastavilo niečo, s

snehu ešte nestretli.  Na povrch  pomaličky vyliezala dážďovka. Prekvapené pohľady de

vystriedali zvedavé otázky: Prečo vyliezla? Prečo nezostala ukrytá, veď na snehu 

zamrzne? Zoberme ju do škôlky, aby nezahynula. ... a

Naša cesta však pokračovala za cieľom na kopec. Okrem pozorovania sme využili aj 

NEZVYČAJNÉ STRETNUTIE 

Aj keď je január typickým zimným mesiacom, ten tohtoročný bol  na sneh skúpi. Deti 

tretej triedy sa vybrali na turistickú vychádzku na Mačací zámok s

okolie nášho mesta a panorámu okolitých pohorí. Cestou sme vyskúšali kvalitu novo 

napadnutého snehu, neobišli ani jednu zamrznutú mláku a ľad bol najdôležitejší 

jeho krehkosť, priehľadnosť a chlad. 

Pri stúpaní do kopca deti zastavilo niečo, s čím sme sa v tomto ročnom období a

snehu ešte nestretli.  Na povrch  pomaličky vyliezala dážďovka. Prekvapené pohľady de

vystriedali zvedavé otázky: Prečo vyliezla? Prečo nezostala ukrytá, veď na snehu 

zamrzne? Zoberme ju do škôlky, aby nezahynula. ... a všetci boli ochotní ju zachrániť. 

Naša cesta však pokračovala za cieľom na kopec. Okrem pozorovania sme využili aj 

snehovú nádielku a deti postavili  

snehuliaka a pochutili si na 

vitamínových dobrotách. 

     Cestou späť sme „turistku“ ešte 

našli na snehovom chodníku 

a odchádzali s nádejou, že sa jej 

podarí nájsť správnu spiatočnú cestu 

do jej zimného domčeka. 

Mária Kamenská riad. MŠ

 

 

tohtoročný bol  na sneh skúpi. Deti 

tretej triedy sa vybrali na turistickú vychádzku na Mačací zámok s cieľom pozorovať 

okolie nášho mesta a panorámu okolitých pohorí. Cestou sme vyskúšali kvalitu novo 

ľad bol najdôležitejší 

tomto ročnom období a na 

snehu ešte nestretli.  Na povrch  pomaličky vyliezala dážďovka. Prekvapené pohľady detí 

vystriedali zvedavé otázky: Prečo vyliezla? Prečo nezostala ukrytá, veď na snehu 

všetci boli ochotní ju zachrániť. 

Naša cesta však pokračovala za cieľom na kopec. Okrem pozorovania sme využili aj 

ovú nádielku a deti postavili  

pochutili si na 

vitamínových dobrotách.  

Cestou späť sme „turistku“ ešte 

našli na snehovom chodníku 

nádejou, že sa jej 

podarí nájsť správnu spiatočnú cestu 

do jej zimného domčeka.  

                                                                                                 

Mária Kamenská riad. MŠ  

  



     

Hurá, je tu KARNEVAL

V úvode mesiaca februára naša materská škola začala ožívať v

karnevalovou náladou. V

obliekli nádherné masky princeznej, supermana, šaša, rôzne masky zvieratiek 

i čarovné rozprávkové postavy a

učiteľkami  zatancovali na zábavné detské pesničky, 

zasúťažili. Zavítali medzi nás i

Deti si zamaškrtili na rôznych dobrotách, ktoré im pripravili šikovní rodičia. Po 

karnevalovej zábave si unavené deti

pokračovalo v zábavnej diskotéke a

.....To bol zasa krásny deň

 

   

Hurá, je tu KARNEVAL 

úvode mesiaca februára naša materská škola začala ožívať v

karnevalovou náladou. V I. triede u „mravčekov“ si deti po prvýkrát v

obliekli nádherné masky princeznej, supermana, šaša, rôzne masky zvieratiek 

čarovné rozprávkové postavy a karnevalový deň sa mohol začať. 

vali na zábavné detské pesničky, a tiež si me

zasúťažili. Zavítali medzi nás i rodičia, ktorí si prišli svoje deti odfotiť v

Deti si zamaškrtili na rôznych dobrotách, ktoré im pripravili šikovní rodičia. Po 

unavené deti išli oddýchnuť do postieľok.  Poobede s

zábavnej diskotéke a šantení v maskách.  

To bol zasa krásny deň.       Soňa Pialová

 

 

úvode mesiaca februára naša materská škola začala ožívať v každej triede 

deti po prvýkrát v škôlke 

obliekli nádherné masky princeznej, supermana, šaša, rôzne masky zvieratiek 

karnevalový deň sa mohol začať. Deti si  s pani 

tiež si medzi sebou 

rodičia, ktorí si prišli svoje deti odfotiť v maskách.  

Deti si zamaškrtili na rôznych dobrotách, ktoré im pripravili šikovní rodičia. Po 

išli oddýchnuť do postieľok.  Poobede sa 

Soňa Pialová  

 



HUDOBNÉ 

Aj keď sme už mali v 

si v jeden deň pripomenuli, čo tie „fašiangy“ naozaj sú.

Tradičné folklóre zvyky nám opäť prišla priblížiť pani Marta Pažická so svojimi 

hudobníkmi, ktorých naše deti už veľmi 

pripravili hudobno- výchovný koncert, v

Troch kráľov do Popolcovej stredy. Prostredníctvom rôznych piesní, príbehov 

i povedačiek   oboznámili deti so zvyklosťami, kto

dodnes. Deti mohli vidieť, aké sa nosili kroje,

sa usporadúval sprievod masiek, a

Ako vždy, aj tentoraz  sa deti aktívne z

bola maska medveďa, s ktorým si deti mohli zatancovať tradičný metlový tanec. Deti sa 

najskôr starodávnej masky medveďa báli, no potom preskakovali metlu jedna radosť. 

Tento deň, venovaný fašiangovým zvykom

nezabudnuteľné zážitky, prostredníctvom ktorých sa mohli 

moderných karnevalov a prežiť tak 

    

 

HUDOBNÉ DIVADLO –FAŠIANGY, TURÍCE

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide,  

kto nemá kožúška zima mu bude... 

 našej materskej škole po fašiangovom karnevale, predsa sme 

pripomenuli, čo tie „fašiangy“ naozaj sú. 

Tradičné folklóre zvyky nám opäť prišla priblížiť pani Marta Pažická so svojimi 

hudobníkmi, ktorých naše deti už veľmi dobre poznajú . Pre naše deti si tento krát 

výchovný koncert, v ktorom nás vniesli do fašiangového obdobia od 

Troch kráľov do Popolcovej stredy. Prostredníctvom rôznych piesní, príbehov 

povedačiek   oboznámili deti so zvyklosťami, ktoré sa v mnohých regiónoch dodržujú 

dodnes. Deti mohli vidieť, aké sa nosili kroje, ako ľudia kedysi pracovali a

sa usporadúval sprievod masiek, a tiež  aké jedlá boli typické pre fašiangové obdobie. 

Ako vždy, aj tentoraz  sa deti aktívne zapájali do hier i tancov. Najzaujímavejšia však 

ktorým si deti mohli zatancovať tradičný metlový tanec. Deti sa 

najskôr starodávnej masky medveďa báli, no potom preskakovali metlu jedna radosť. 

Tento deň, venovaný fašiangovým zvykom a tradíciám, zanechal v našich deťoch 

nezabudnuteľné zážitky, prostredníctvom ktorých sa mohli na chvíľku odtrhnúť od 

prežiť tak naozajstné tradičné fašiangy. 

      Bc. Radka Brosová

, TURÍCE  

našej materskej škole po fašiangovom karnevale, predsa sme 

Tradičné folklóre zvyky nám opäť prišla priblížiť pani Marta Pažická so svojimi 

dobre poznajú . Pre naše deti si tento krát 

ktorom nás vniesli do fašiangového obdobia od 

Troch kráľov do Popolcovej stredy. Prostredníctvom rôznych piesní, príbehov 

mnohých regiónoch dodržujú 

ako ľudia kedysi pracovali a zabávali sa, ako 

aké jedlá boli typické pre fašiangové obdobie. 

tancov. Najzaujímavejšia však 

ktorým si deti mohli zatancovať tradičný metlový tanec. Deti sa 

najskôr starodávnej masky medveďa báli, no potom preskakovali metlu jedna radosť.   

tradíciám, zanechal v našich deťoch 

na chvíľku odtrhnúť od 

Bc. Radka Brosová 

 



ÚSPEŠNÁ VÝTVARNÁ SÚŤAŽ

Slovenská ústredná hvezdáreň

v Žiline  a Žilinským samosprávnym krajom,

s astronomickou tematikou „ VESMÍR OČAMI DETÍ

materská škola šiestimi výtvarnými prácami v

Materské školy, nás úspešne reprezentovala Alexandra Galovičová zo 4. triedy pod 

vedením pani učiteľky Bc. Zuzany Pekarovej,  s

práca postupuje do celoslovenského kola. 

Vyhodnotenie regionálneho kola sa konalo 

Saška spolu so svojou maminou, pani učiteľkou Zuz

zúčastnili na slávnostnom odovzdáv

Talentovanej Saške Galovičovej gratulujeme k

úspechov v celoslovenskom kole. Vďaka patrí aj pani učiteľke Zuzke Pekarovej za čas 

a podporu v rozvíjaní výtvarného talentu.

    

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ- „VESMÍR OČAMI DETÍ

hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s Krajskou hvezdárňou 

Žilinským samosprávnym krajom, vyhlásili  celoslovenskú 

astronomickou tematikou „ VESMÍR OČAMI DETÍ.“.Do súťaže sa zapojila aj naša 

materská škola šiestimi výtvarnými prácami v regionálnom kole. V

Materské školy, nás úspešne reprezentovala Alexandra Galovičová zo 4. triedy pod 

vedením pani učiteľky Bc. Zuzany Pekarovej,  s prácou „ Môj čarovn

práca postupuje do celoslovenského kola.  

Vyhodnotenie regionálneho kola sa konalo dňa 22.2. 2016  v

Saška spolu so svojou maminou, pani učiteľkou Zuzkou a pani riaditeľkou Kamenskou  

zúčastnili na slávnostnom odovzdávaní cien a tiež na vernisáži víťazných prác. 

Talentovanej Saške Galovičovej gratulujeme k postupu a

celoslovenskom kole. Vďaka patrí aj pani učiteľke Zuzke Pekarovej za čas 

janí výtvarného talentu. 

      Bc. Radka Brosová

VESMÍR OČAMI DETÍ“ 

Krajskou hvezdárňou 

celoslovenskú výtvarnú súťaž 

Do súťaže sa zapojila aj naša 

regionálnom kole. V 1. kategórii- 

Materské školy, nás úspešne reprezentovala Alexandra Galovičová zo 4. triedy pod 

prácou „ Môj čarovný vesmír“, ktorej 

22.2. 2016  v Žiline, kde sa naša 

riaditeľkou Kamenskou  

tiež na vernisáži víťazných prác.  

postupu a prajeme jej veľa 

celoslovenskom kole. Vďaka patrí aj pani učiteľke Zuzke Pekarovej za čas 

Bc. Radka Brosová 

  



DIVADLO

Bol piatok, 26.2.2016, ke

prekvapenie. Do našej škôlky zavítala milá teta, ktorá si za

1. triede pripravovať divadelné kulisy. Vtedy deti prišli na to, 

iba milá teta, ale hlavne pani here

pripravila zábavné divadielko, ktoré sa odohrávalo z

detského ihriska. Miško, hlavná postava, sa 

si našiel veľa kamarátov. 

dievčatko- Terezka, s

kamarátmi sa však objavil aj chlapec, ktorý nahováral Miška  na zlé 

veci. Chcel, aby z okna 

deti veľmi poučný a preto dúfame, 

najviac. Veď predsa- 

skutočného priateľa.“

 

DIVADLO- MIŠKO NA HOJDAČKE

ol piatok, 26.2.2016, keď deti našej materskej školy 

našej škôlky zavítala milá teta, ktorá si za

divadelné kulisy. Vtedy deti prišli na to, 

iba milá teta, ale hlavne pani herečka z divadla. Pre naše deti si 

pripravila zábavné divadielko, ktoré sa odohrávalo z

detského ihriska. Miško, hlavná postava, sa často hrával na ihrisku

a kamarátov. Najlepšou Miškovou kamarátkou bolo 

Terezka, s ktorou trávil na ihrisku najviac 

kamarátmi sa však objavil aj chlapec, ktorý nahováral Miška  na zlé 

okna oblial  Terezku vodou. Miško odolával, no  

jedného d

nahovori

naozaj oblial. Miško to 

hneď o

odprosiť 

Nakoniec sa však všetko 

vyriešilo a

kamaráti. Pani here

tak zaujala deti, 

nedýchali. Príbeh bol pre 

preto dúfame, že si naše detičky z

 „ človek sa cíti najlepšie, ak má pri sebe 

a.“     

Alena Taba

KE 

deti našej materskej školy čakalo príjemné 

našej škôlky zavítala milá teta, ktorá si začala v našej 

divadelné kulisy. Vtedy deti prišli na to, že to nie je 

divadla. Pre naše deti si 

pripravila zábavné divadielko, ktoré sa odohrávalo z prostredia 

asto hrával na ihrisku, kde 

kamarátkou bolo 

ktorou trávil na ihrisku najviac času. Medzi 

kamarátmi sa však objavil aj chlapec, ktorý nahováral Miška  na zlé 

. Miško odolával, no  

jedného dňa sa dal 

nahovoriť a Terezku 

naozaj oblial. Miško to 

oľutoval a bežal 

 Terezku.  

Nakoniec sa však všetko 

vyriešilo a deti ostali 

kamaráti. Pani herečka 

tak zaujala deti, že ani 

nedýchali. Príbeh bol pre 

ky z neho odniesli čo 

lovek sa cíti najlepšie, ak má pri sebe 

Alena Tabačková 



Ako k nám zavítal Janko Polienko 

Dňa 8.3. 2016 k nám do materskej školy prišlo divadielko s názvom Janko 

Polienko. V tomto divadelnom predstavení vystupovali postavy : Janko Polienko, 

mamka, otec, drak a dračica. Zúčastnili sme sa všetky štyri triedy. Divadielko sa 

odohrávalo u našich najmenších kamarátov prváčikov. 

 V deji divadla sme sa dozvedeli, kto vlastne ten Janko Polienko je a ako sa 

dostal do sveta ľudí. Či počúval mamku a otca, ako sa nechal okabátiť zlým 

drakom, ktorý ho chcel zjesť aj so svojou manželkou dračicou. Nakoniec ako 

okabátil draka on sám a dostal sa domov na husi.  

 Deti divadlo veľmi zaujalo, či už obsahom alebo postavami a rekvizitami, 

ktoré boli veľmi pestré a pútavé. Divadelníčky sa počas celého vystúpenia niečo 

deti pýtali, a tým dosiahli maximálnu pozornosť.  

 Na záver sa nás opýtali, či sa nám divadielko páčilo. My sme im  poďakovali 

a hlasno zatlieskali.  

Bc. Veronika Halková 

 

 



veľkono

Dňa 17.3. 2016 sa uskutočnili v

„veľkonočné tvorivé dielne“. 

Zavítali k nám  rodičia, starí rodičia i

Nakoniec  sa všetky výrobky vystavili v „kočikárni“ 2.triedy, kde 

si mohli všetci pozrieť krásne veľkonočné dekorácie našich detí. 

konočné tvorivé dielne
 

Dňa 17.3. 2016 sa uskutočnili v našej materskej škole 

„veľkonočné tvorivé dielne“.  

nám  rodičia, starí rodičia i súrodenci a

s deťmi vytvárali rôzne 

výrobky s motívmi Veľkej 

noci. Zhotovili veľkonočných 

zajačikov, maľovali vajíčka 

rôznymi technikami,  vyrábali 

jarné ikebany. A

zručnejší uplietli aj 

veľkonočný 

z vŕbového prútia. 

Nakoniec  sa všetky výrobky vystavili v „kočikárni“ 2.triedy, kde 

si mohli všetci pozrieť krásne veľkonočné dekorácie našich detí. 

Bc. Erika Albertová

né tvorivé dielne 

našej materskej škole 

súrodenci a spoločne 

deťmi vytvárali rôzne 

motívmi Veľkej 

noci. Zhotovili veľkonočných 

zajačikov, maľovali vajíčka 

rôznymi technikami,  vyrábali 

jarné ikebany. A tí viac 

zručnejší uplietli aj 

veľkonočný korbáč 

vŕbového prútia.  

Nakoniec  sa všetky výrobky vystavili v „kočikárni“ 2.triedy, kde 

si mohli všetci pozrieť krásne veľkonočné dekorácie našich detí.  

Bc. Erika Albertová 

 



AKO SME NAVŠTÍVILI ZÁKLADNÚ ŠKOLU

 Dňa 22. 3. 2016 sa naši predškoláci 

na Základnú školu na Lipovej ulici v

ktorej  mali možnosť vidieť žiakov priamo v „akcii“. Pozreli sa, ako vedia písať, 

počítať aj kresliť. Ani naši predškoláci sa neda

píšu veľkými tlačenými písmenami, vedia počítať a

Predškolákom sa v škole veľmi páčilo a

nastúpia do 1. ročníka. 

AKO SME NAVŠTÍVILI ZÁKLADNÚ ŠKOLU

 

Dňa 22. 3. 2016 sa naši predškoláci boli pozrieť na svojich kamarátov 

na Základnú školu na Lipovej ulici v Rajci. Navštívili ich na vyučovacej hodine, na 

ktorej  mali možnosť vidieť žiakov priamo v „akcii“. Pozreli sa, ako vedia písať, 

počítať aj kresliť. Ani naši predškoláci sa nedali zahanbiť a ukázali prvákom, ako 

píšu veľkými tlačenými písmenami, vedia počítať a vyfarbovať obrázky. 

škole veľmi páčilo a už teraz sa tešia na to, ako v

Mgr. Bc. Lenka Šujanská

 

AKO SME NAVŠTÍVILI ZÁKLADNÚ ŠKOLU 

boli pozrieť na svojich kamarátov prvákov 

Rajci. Navštívili ich na vyučovacej hodine, na 

ktorej  mali možnosť vidieť žiakov priamo v „akcii“. Pozreli sa, ako vedia písať, 

ukázali prvákom, ako 

vyfarbovať obrázky. 

už teraz sa tešia na to, ako v septembri 

Lenka Šujanská 



Ako sme nadobro skoncovali so zimou 

Dňa 18. 3. 2016 sme sa v materskej škole lúčili s Morenou. Najskôr sme si 

zaspievali pieseň „Fašiangy, Turíce“, potom pieseň na privolávanie jari 

„Slnce, slnce“. Po piesňach deti s Morenou odriekavali nasledujúci text: 

Deti: Morena, Morena, kde si prebývala? 

Morena: Tam hore, tam hore, v tej tmavej komore 

Deti: Čo si ta robila? 

Morena: Mlieko som mútila. 

Deti: Kdeže je to mlieko? 

Morena: Vrany ho vypili. 

Deti: Kdeže sú tie vrany? 

Morena: Na suchom konári. 

Deti: Kdeže je ten konár? 

Morena: Chlapci ho odťali, do vody 

hodili... 

Na záver pani učiteľka Lenka 

Šujanská Morenu zapálila a hodila 

do rieky. Deti za ňou hádzali 

kvietky z farebného papiera 

a loďky. Takýmto spôsobom sme sa 

spoločne rozlúčili so zimou 

a privítali sme jar. 

                                                                           

 

Mgr. Bc. Lenka Šujanská 

 

 



Domáce M

Ingrediencie: 

 4 veľmi zrelé banány,

 2 šálky ovsených vlo

rôznych vločiek), lyži

 1 šálka semiačok (sezamové, slne

 1/2 až 1 šálka sušeného ovocia (brusnice, 

datle…), 

 citrónová alebo pomaran

POSTUP: 

 Základ cesta tvoria roztla

škorica a vločky. Potom pridáme šálku semia

sušeného ovocia

 Cesto sa natlačí  lyžicou

pečenie do výšky asi 1,5 cm. Pečieme sa 15

stupňov. Vychladnuté a nakrájané tyčinky môžete uskladniť aj 

v mrazničke. Tento recept je veľmi variabilný a dá sa obmieňať 

s orechami, makom, kokosom a

HRAVO- ZDRAVO 

Domáce Müsli so semiačkami a sušeným 

ovocím 

mi zrelé banány, 

2 šálky ovsených vločiek (alebo 1 šálka ovsených a 1 šálka mix 

iek), lyžička škorice, 

ok (sezamové, slnečnicové, tekvicové, chia…),

1/2 až 1 šálka sušeného ovocia (brusnice, hrozienka, marhule, 

citrónová alebo pomarančová šťava podľa chuti. 

Základ cesta tvoria roztlačené banány, do ktorých sa zami

ky. Potom pridáme šálku semiačok a pol šálky 

sušeného ovocia. 

Cesto sa natlačí  lyžicou do obdĺžnikovej formy na papier na 

pečenie do výšky asi 1,5 cm. Pečieme sa 15- 20 minút na 175 

stupňov. Vychladnuté a nakrájané tyčinky môžete uskladniť aj 

v mrazničke. Tento recept je veľmi variabilný a dá sa obmieňať 

s orechami, makom, kokosom a kakaom. 

sušeným 

iek (alebo 1 šálka ovsených a 1 šálka mix 

nicové, tekvicové, chia…), 

hrozienka, marhule, 

ené banány, do ktorých sa zamieša 

ok a pol šálky 

do obdĺžnikovej formy na papier na 

20 minút na 175 

stupňov. Vychladnuté a nakrájané tyčinky môžete uskladniť aj 

v mrazničke. Tento recept je veľmi variabilný a dá sa obmieňať 

  



  

Ako si vyrobiť „jarného 

ježka?“  

 Budeme potrebovať: 

 pohár s vodou, 

 žeruchu 

 hlinu 

 silonkovú 

ponožku/podkolienku

 gombíky na oči a nos

 

 

 

 

Postup: 

1. Do pohára s vodou nasypeme semienka žeruchy

2. Potom si do ponožky nasypeme hlinu a vytvarujeme zo silonkovej ponožky  tvar ježka

3. Ponožku s hlinou ešte po povrchu 

navlhčíme vodou 

4. Nakoniec  sa na ponožku snažíme 

naniesť mokré semienka žeruchy

5. Ježkovi z gombíkov urobíme oči a nos

6. Ježka treba pravidelne 

vodou 

 
 

                                         

     

 

 

si vyrobiť „jarného 

   

ponožku/podkolienku  

íky na oči a nos   

Do pohára s vodou nasypeme semienka žeruchy 

Potom si do ponožky nasypeme hlinu a vytvarujeme zo silonkovej ponožky  tvar ježka

Ponožku s hlinou ešte po povrchu 

Nakoniec  sa na ponožku snažíme 

naniesť mokré semienka žeruchy 

gombíkov urobíme oči a nos 

treba pravidelne postrekovať 

Potom si do ponožky nasypeme hlinu a vytvarujeme zo silonkovej ponožky  tvar ježka 



i.TRiEDA -  január: Adamko 

           február:  Majko M.

           marec:  Nelka H., 

ii.TRiEDA-  január: Tomáško 

                     marec:  Dominika J., Ninka K., Tamarka S.

iii. TRiEDA- január:  Andrejka B., Jurko Č., Maťko G., Nicolasko K., Maťko L., Simonka M.

     Lili S. 

iV. TRiEDA- január: Agátka B., Nelka E., Saš

Deniska S., Maťko S., Emka T.

marec:  Lejka V.

 

K MENINÁM:   Máriovi, Sárkam, Viktorkovi, Alexkovi, Ta

Maťkom, Táničkám, Agátke

K NARODENINÁM: Damiánkovi Babčanovi, Peťkovi Langovi, Viktorke 

Mihalcovej, Sofinke Majbíkovej, Meliske Mikolkovej, Matúškovi 

Kušnírovi, Nicolaskovi Košútovi, Linduške Augustínovej, Miške 

Myšiakovej, Jakubkovi Nemčekovi, Ellke Doležílkovej, Jakubkovi 

Klincovi, Dávidkovi Mazákovi, Nellke Pekarovej, Miške Kubalovej, 

Saške Galovičovej, Nikolaskovi Čmelovi, Kiarke Bohdalovej, 

Dankovi Pekarovi

    

Adamko K., Miško S., Sárka T., Lukáško T. 

Majko M. 

 Ondrejko K., Adamko K. 

Tomáško Č., Dominika J. 

Dominika J., Ninka K., Tamarka S.     

Andrejka B., Jurko Č., Maťko G., Nicolasko K., Maťko L., Simonka M.

  

Agátka B., Nelka E., Saška G., Dominik K., Miška K., Nellka P.,                                        

Deniska S., Maťko S., Emka T. 

Lejka V. 

Máriovi, Sárkam, Viktorkovi, Alexkovi, Tamarke, Veronike, Tomáškom, Saškám

, Táničkám, Agátke 

amiánkovi Babčanovi, Peťkovi Langovi, Viktorke 

Mihalcovej, Sofinke Majbíkovej, Meliske Mikolkovej, Matúškovi 

, Nicolaskovi Košútovi, Linduške Augustínovej, Miške 

Myšiakovej, Jakubkovi Nemčekovi, Ellke Doležílkovej, Jakubkovi 

vidkovi Mazákovi, Nellke Pekarovej, Miške Kubalovej, 

Saške Galovičovej, Nikolaskovi Čmelovi, Kiarke Bohdalovej, 

Dankovi Pekarovi 

       

 

Andrejka B., Jurko Č., Maťko G., Nicolasko K., Maťko L., Simonka M. 

ka G., Dominik K., Miška K., Nellka P.,                                        

 

marke, Veronike, Tomáškom, Saškám, 

amiánkovi Babčanovi, Peťkovi Langovi, Viktorke 

Mihalcovej, Sofinke Majbíkovej, Meliske Mikolkovej, Matúškovi 

, Nicolaskovi Košútovi, Linduške Augustínovej, Miške 

Myšiakovej, Jakubkovi Nemčekovi, Ellke Doležílkovej, Jakubkovi 

vidkovi Mazákovi, Nellke Pekarovej, Miške Kubalovej, 

Saške Galovičovej, Nikolaskovi Čmelovi, Kiarke Bohdalovej, 

  



 

   

  deti 2.triedy      deti 1.triedy 

   

    deti 3. triedy      deti 4. triedy 

deti 4. triedy 

  



PRE ŠIKOVNÉ HLAVIČKY 

Nájdi na obrázku rozdiely 

 

Dokresli druhú polovicu žabky 

 


