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Čarovné dary prírody 

Na konci septembra sa na pergole našej materskej školy konali Jesenné tvorivé dielne. 

Zúčastnili sa na nich deti všetkých tried spolu s rodičmi, niektorý aj so súrodencami. 

Spoločne tvorili rôzne výrobky z prírodnín ktoré boli vystavené v kočikárni 2. triedy. 

Neskôr sa niektoré z výtvorov, svetlonosi, figuríny so zeleniny, ikebany s kvetov 

presunuli na výstavu  OVOCIA A ZELENINY ktorú usporiadal Prídomový záhradkár do 

mestského úradu. 

O pár dní po tejto akcií sme prijali pozvanie na výstavu OVOCIA A ZELENINY. Okrem 

výtvorov ktoré deti vyrábali s rodičmi počas tvorivých dielni prispeli deti z našej MŠ aj 

zaujímavými výtvarnými prácami ktoré zdobili priestory  veľkej zasadačky na MsÚ. 

Deti mali možnosť vidieť krásy prírody, jej čaro a jedinečnosť. Na výstave boli nie len 

rozmanité druhy a odrody ovocia a zeleniny ale aj rôzne ozdobné kry a rastliny. Krásy 

prírody deti naozaj očarili a z výstavy odišli plný dojmov. 

 

Alena Tabačková  

 

 

  



Jesenné tvorivé dielne 

 

Jeseň je jedným z najkrajších ročných období, plná farieb a rôznych jesenných plodov. 

A práve tieto plody jesene sme sa rozhodli využiť pri jesenných tvorivých dielňach, 

ktoré sa uskutočnili v našej materskej škole dňa 26. septembra. V tento krásny slnečný 

deň v  popoludňajších hodinách zavítali rodičia do našej materskej školy, aby spolu so 

svojimi deťmi strávili príjemné popoludnie. Rodičia prejavili svoju tvorivosť a kreativitu 

a z prírodnín vytvorili krásne jesenné dekorácie, kytice z lístia, rôzne postavičky, či 

strašidelných svetlonosov. Na záver sme si z vytvorených produktov urobili výstavku 

v priestoroch našej Materskej školy a neskôr sme ich presunuli na výstavu ovocia, 

zeleniny a kvetov, ktorá sa každoročne koná začiatkom októbra vo veľkej zasadačke 

Mestského úradu v Rajci. 

 Anna Rybárova  

 



Popoludnie so starými rodičmi 

 

Október sa nazýva mesiacom úcty k starším, síce deti v našej MŠ vedieme k úcte počas celého roka 

no predsa len sme sa v 2. triede rozhodli že starším rodičom poďakujeme za všetku lásku a 

pozornosť s akou sa starajú o svoje vnúčence. Celý mesiac preto usilovne nacvičovali divadielka, 

básničky, pesničky a tančeky. Keď už mali všetko dokonalé nacvičene rozhodli sa svojich starých 

rodičov pozvať na besiedku ktorá sa konala v našej 2. triede.   

Deti starých rodičov ale aj rodičov a súrodencov privítali, usadili a pripravili sa na vystúpenie. Naším 

hosťom predviedli  dve krátke Divadielka „O repe“ a „Koza rohatá a Jež“, zaspievali mnoho piesni , 

zarecitovali básničky dokonca nechýbal ani tanec.  O tom, že sa program páčil svedčil potlesk, 

ktorým starý rodičia odmenili svoje vnúčata. Na záver deti  darovali svojím starkým obrázky, ktoré 

im z lásky nakreslili.  Po programe mali všetci k dispozícii čaj a malé občerstvenie po ktorom už sme 

sa rozlúčili a deti sa spoločne so starými rodičmi pobrali domov. 

Pochvala a poďakovanie za krásnu besiedku patri nie len deťom ale aj Pani učiteľke Soni  Pialovej. 

 

Júlia Dietrichová 

 

 

 

  



MESIAC ÚCTY K STARŠÍM V 4. TRIEDE 

 

          Dňa 18.10. 2017 si deti 4. triedy pripravili program pre svojich starých rodičov a prejavili im tak veľkú 

vďaku. Všetky deti sa krásne obliekli a učesali a čakali v triede na svojich starých rodičov, ktorí sa už na nich 

veľmi tešili. V triede ich čakalo okrem vystúpenia svojich vnúčat aj malé občerstvenie. Štvrtáci si spoločne 

s pani učiteľkami pripravili rôzne básničky a pesničky a starí rodičia museli byť na svoje vnúčatá naozaj hrdí. 

Toho veľkým dôkazom bol ich potlesk, ktorý deti sprevádzal počas celého programu. Po programe sa deti 

rozbehli k svojim starým rodičom a spoločne si posedeli pri dobrom občerstvení.  

 

Bc. Patrícia Čerňancová  

 

                         

 

 

 

 



 

Športové popoludnie v MŠ Mudrochova 

 

Dňa 19.10.2017 sme sa stretli na školskom dvore v MŠ na Mudrochovej ulici, aby sme si užili krásne 

slnečné popoludnie a radosť z dokončenej práce.  

Už z diaľky pútal pozornosť nový prístrešok nad pieskoviskom s obrovskou červenou mašľou, ku 

ktorému sme sa dostali alejou trpaslíkov, ktorí potešili nielen deti, ale i dospelých.  

Na školskom dvore boli pripravené rôzne športové stanovištia pre deti. Najviac detí skončilo 

v pieskovisku, kde mohli rozvíjať svoju fantáziu pri stavaní ciest, hradov, pečení koláčikov, ale boli 

aj také, ktoré skúšali beh po piesku a skákanie z miesta s doskokom do piesku. Pod prístreškom sa 

nachádza aj drevený masívny nábytok /3 stoly a 6 lavíc/, ktoré deti spoločne s rodičmi využili na 

kreslenie, či len tak na oddych. Deti, ktoré uprednostnili pohyb po tráve si zahrali hokejbal, 

naháňačku, hádzali kruhy na cieľ, hojdali sa na vynovených hojdačkách, kreslili kriedou na chodník, 

hrali kolky alebo si skúšali svoju silu a vytrvalosť na preliezačkách.  

Ku každému krásnemu nápadu patrí aj chutné občerstvenie, o ktoré sa postarali super maminky 

a starké. Tak sme si mohli všetci spoločne pochutiť na koláčoch a teplom čaji, ktorý pripravili naše 

pani kuchárky. 

Touto cestou sa chceme poďakovať sponzorom, ktorí náš projekt finančne a materiálovo podporili: 

Mesto Rajec, Nadácia Volkswagen Slovakia, Chalupy AKZ,s.r.o., Projektant Ing. Ivana Majčinová, 

Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, pozemkové spoločenstvo, Drevodom Rajec s.r.o., Dolkam Šuja 

a.s., Redston s.r.o., Stavebniny Fapšo, Mepura s.r.o., Pavol Sudor – Zrubstoly, Vaša záhrada s.r.o., 

Bineko s.r.o., Pavol Líška – traktor, Jozef Mikunda – bager, Autodoprava Janisek, HG Helios Group 

Veľakrát sme si povedali, že to čo robíme nerobíme pre seba, ale pre naše deti. Takže drahí rodičia, 

starí rodičia i vy, ktorí ste nám prišli pomôcť, lebo ste nás chceli podporiť ĎAKUJEME! Veď nie je 

krajšieho ocenenia za našu snahu ako úsmevy našich detí.  

Bc. Miroslava Dubcová 

 

  



Lamiónový sprievod 

 

Tento rok ste tiež nemohli zmeškať lampionový sprievod, ktorý 

sa konal už po tretí krát. Tento rok spolupracovalo aj mesto Rajec. 

Stretli sme sa všetci na námestí SNP o 17tej hodine a spoločne aj 

s druhou materskou školou sme sa vybrali po ulici Jánošíková, 

a prešli sme opäť na námestie. Každé dieťa bolo hrdé na svoj 

lampión. Niektorí sa dali námahu a lampióm si sami doma vyrobili. 

Po príchode na námestie si deti s rodičmi púšťali lampióny šťastia. 

Táto akcia bola veľmi milá a dúfam, že sa opäť o rok stretneme.  

Bc. Veronika Halková 

 

 

  



Rozprávkový bufet 

 

Jedného jesenného dňa sme boli pozvaní na predstavenie 

Rozprávkový bufet druhou materskou školou na ulici Obrancov 

mieru.  Spoločne tretia a štvrtá trieda sme sa pobrali na mestský 

úrad do veľkej zasadačky, kde nás už čakal pán hudobník. Deti sa 

mohli potešiť rôznym pesničkám, hádankách či už rozprávke o troch 

prasiatkach. Deti sa zapájali do všetkého a veľmi ich to tešilo. Ako 

odmenu za správne odpovede dostali lízatka, ktoré ich najviac 

potešili. 

Ďakujeme materskej škole na ulici Obrancov mieru za pozvanie 

a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 

Bc. Veronika Halková 

 

 

  



Vzácna návšteva 

V noci z 5. na 6. decembra je zvykom že si všetky deti vyčistia čižmičky a uložia ich na okná. Ráno sa 

potom tešia z darčekov ktoré im tam nechal svätý Mikuláš.  

Ani našu materskú školu neobišiel, spolu s deťmi sme ho už netrpezlivo čakali. Neprišiel síce v noci 

a deti neukladali umyté topánky na okná, jeho návšteva však všetkých potešila. Mikuláš so sebou 

priniesol aj pomocníkov čertov, ktorých sa niektoré deti báli a anjelov. Deti Mikulášovi a jeho 

pomocníkom predviedli básničky a pesničky, ktoré si so svojimi pani učiteľkami pre nich nacvičili. 

Za svoj spev si od Mikuláša zaslúžili sladké prekvapenie v podobe mikulášskych balíčkov. Návšteva sa 

u nás dlho nezdržala, veď predsa 6. decembra majú najviac práce. A tak sme sa ešte rýchlo spoločne 

s Mikulášom anjelmi aj čertami odfotili, deti sa slušne poďakovali za sladké darčeky, rozlúčili sa 

s Mikulášom a jeho pomocníkmi a o rok sa na ich návštevu tešíme opäť.  

Júlia Dietrichová  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIKULÁŠSKE TRHY 

 

          Dňa 6.12. 2017, na sviatok sv. Mikuláša, sa na rajeckom námestí uskutočnili Mikulášske trhy. Mikulášske 

trhy boli spojené aj s vystúpením, kde sa ukázali naši druháčikovia pod vedením pani učiteľky a taktiež 

s občerstvením. Už na obed sa vybrali niektoré pani učiteľky na námestie, aby mohli prichystať náš stánok. 

V našom stánku ,,MŠ MUDROCHOVA´´ sa ponúkal vynikajúci punč, čaj, ale aj jelení guláš. V prvom rade však 

treba vyzdvihnúť nádherné výrobky, ktoré prinášali pani učiteľkám do materskej školy šikovní rodičia, starí 

rodičia, no nezaostávali ani samotné pani učiteľky s deťmi či pani upratovačky. Výrobkov bolo veľmi veľa, 

a tak si bolo v našom stánku naozaj z čoho vyberať a podporiť tak našu materskú školu. Spoločne sa nám tak 

podarilo vyzbierať krásnych 1035 €, za čo veľmi pekne ĎAKUJEME. Celé Mikulášske trhy sa niesli vo veľmi 

príjemnej atmosfére pri dobrom jedle, punči a hudbe a nepokazilo nám ich ani chladné počasie.  

 

Bc. Patrícia Čerňancová  

 

 



Ďakujeme za podporu 

 

V spolupráci so zriaďovateľom Mestom Rajec sa naša materská škola zapojila do projektu Nadácie 

COOP Jednota, ktorý bol zameraný na podporu lokálnych komunít.  

V čase od 1.8. 2017 do 30.9.3017 prebiehalo hlasovanie zákazníkov  v predajniach COOP Jednota 

v našom meste. Z troch prihlásených projektov naša MŠ získala najvyšší počet hlasov. 

Poskytnutý grand od COOP Jednota Slovensko je 6.000,00 €, z ktorého bude Zakúpený  na školský 

dvor záhradný domček, lanová pyramída, plachta na zatienenie a zakrytie  pieskoviska a 2 strunové 

hojdačky – motorky. 

Ďakujeme všetkým ktorý podporili náš projekt, čím sa rozšíria možnosti športového využitia našich 

detí počas pobytu na školskom dvore. 

Mária Kamenská  

 

  



100% dochádzka 
September: 
 1. trieda – Deniska Dudáková, Marko Smieško, Jakubko Langa 

2.trieda – Nikolka Brodňanová, Nikolajko Galovič, Lacko Gutten, Alžbetka      Pavlínyová  
3.trieda-  Miško Kučera, Majko Martinka, Tomáško Paulíny, Alexko Pažický, Lukáško 
Trochca, Sárka Tӧrӧková  
4. trieda- Alexko Dávidik, Peťo Langa, Tamarka Slotová, Sofinka valachová  
5. trieda- Nataša Špániková, Matiasko Ďurech, Timko Pažický, Nikolka Ďurcová 

 
Október: 

1. trieda-  Viktorka Náležinská, Paľko Garaj, Marko Smieško, Jakubko Langa, Tomáško 
Martinec 
2. trieda–  Nikolka Brodňanová, Nelka Halková, Jakubko Kollár, Maťko Pleva,  Nikolasko 
Řepa, Alexko Smieško 
3. trieda- Ondrejko Kalman, Adamko Kubala, Majko Martinka, Laurika Pekarová, Sárka 
Tӧrӧková 
4. trieda- Lenka Baránková, Tomáško čerňanský, Matúško Kušnír, Tamarka Slotová, 
Sofinka Valachová  
5. trieda- Nataša Špániková, Matiasko Ďurech 

November: 
1. trieda-  Lukasko Ďurčanský, Tomáško Veselý, Samko Hronský 
2. trieda–  Lacko Gutten, Nikolajko Galovič  
3. trieda- Nicolasko Krajči 
4. trieda- Sofinka Majbíková  
5. trieda- Nataša Špániková 

 
 

 

 

Blahoželáme 

 

K narodeninám – Samko Hronský, Paťko Holeš, Deniska Dudáková, 

Markusko Moravčik, Tomáško Martinec, Riško Bros, Denisko Biely, 

Nikolajko Galovič, Peťka Janurová, Matiasko Kavecký, Tamerka 

Majerčíková, Nicolasko Krajčí, Lili Rolinčinová, Timotejko 

Jarošinec, Saška Veselá Filipko Javorský, Ondrejko Kalman, Miško 

Slyško Ninka Jamečná, Samko Sabol Sárka Tӧrӧková, Lukáško Trochca, 

Alžbetka Husárova, Tamarka Slotová, Martinko Kupšo, Ninka Kamenská, 

Matiasko Jurický, Dominika Janíková, Matúško Bajzáth, Viktorka 

Babčanová, Timotejko Pažický, Emmka Kianičková,Simonka Doleželová, 

Nelka Hajstrová, Adam Mišičák  

 



K meninám – všetkým Matúšom, Michalom,  Lukášom, Kristiánom, 

Simonám, Denisom, Denisám, Klaudiám, Alžbetám, Ondrejom  

 

 

 

Táraninky 
NA prechádzke sa pani učiteľka deti spýtala: “ Kto vie ako sa volá táto rieka ?“  

Jedno z detí odpovedalo : „Riakanka.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

Hravo zdravo 

 Zdravá domáca jablková výživa  

Budeme potrebovať: 

 2 kg jabĺk 

 2 balíčky vanilkového cukru 

 3/4 litera vody 

 

 

 

Postup:  

1. Jablká si umyjeme a potom 

odstránime šupku aj jaderník. 

 

2. Očistené a nakrájané jablká 

dáme do veľkého hrnca, 

zalejeme vodou. 

 

3. Pridáme vanilkový cukor. Ak robíte výživu pre dieťa, ktoré nemá ešte 1 rok, tak ho dávať 

nemusíte, môžete použiť vanilkový lusk, ktorý pred mixovaním z hrnca vyberieme. 

 

4. Jablká varíme za občasného miešania pokiaľ sa nezačnú rozvárať tak aby sme ich mohli 

rozmixovať, približne 20 minút, záleží od jabĺk. Nezabudnite čím dlhšie varíme, tým sa viac 

strácajú vitamíny. Jabĺká dobre rozmixujeme ponorným mixérom a ešte teplú výživu 

prelejeme do zaváraninových pohárov. 

 

5. Poháre zatvoríme viečkami a uložíme do hrnca s trochou vody (voda by mala siahať asi do 

dvoch tretín výšky pohárov), prikryjeme pokrievkou a dáme variť. 

 

6. Keď začne voda vrieť, zoslabíme plameň a necháme na miernom ohni sterilizovať asi 20 

minút. 

 


