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Vitaj v škôlke malý drobček,  

spoznaj náš čarovný domček. 

Tu sa deti cez deň hrajú,  

kreslia, cvičia aj spievajú. 
 

 

Keď sa zjavia slzičky,  

spievame si pesničky. 

A keď stále clivo je ti, 

 pomôžu ti učiteľky. 

Postískajú, pohladkajú, 

na líčko ti božtek dajú. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ockovia a milé mamy, čítajte si spolu s nami. 

Časopis sme pripravili, aby sme vám  ozrejmili, 

čo sa bude u nás v SLNIEČKOVE  počas  roka diať: 

Ako je to prvý krát,  v škôločke  sa hrať, 

či cez obed bez ocka a mamky spať. 

Pravidlá vám predstavíme, adaptačný proces urýchlime. 

Keď čítať ďalej budete, 

čo  pripravujeme  sa dozviete. 
 

 



Keď svieti slniečko, je nám veselo. Sme usmievaví, spokojní, šťastní, 

láskaví... Tieto pozitívne emócie chceme včleniť do každého jedného dňa 

s vašimi – teraz už tak trochu aj našimi deťmi. Tak, ako sa slnko kotúľa po 

oblohe, aj my sa v priebehu  roka prekotúľame za pomoci: 
 

       S – SMIECHU 

            L – LÁSKAVOSTI 

                   N – NÁPADITOSTI 

                    I – INICIATÍVE 

                        E – EMPATII 

                                 Č – ČINORODOSTI 

                                 K – KAMARÁTSTVU  

                                           O – OHĽADUPLNOSTI   

                                           V – VÝNIMOČNOSTI 

                                                O – OBJAVOVANIU 

 
cez  Školský vzdelávací  program  „KĽÚČ  K ŠŤASTNÉMU  DETSTVU“. Je 

základným dokumentom podľa ktorého sa uskutočňuje  výchova a vzdelávanie 

v MŠ B. Nemcovej 17. Týmto pomyselným  kľúčom budú otvárať brány 

k získavaniu vedomostí a zručností detí pani učiteľky: 

 

 

Ľuba BAMBUROVÁ  

Soňa ROHÁČOVÁ 

 

 

 

 

 



 

Do našej SLNIEČKOVEJ triedy v školskom roku 2021/2022 vstúpi 20 detí.  

10 malých slniečok z domáceho prostredia a 10 „veľkých“ škôlkárov /deti, 

ktoré už vlani materskú školu navštevovali./ 

Prvá veľká skúška 

Nástup do kolektívu prináša do života detí určitý prelom. V rodine nastupuje zmenený 

režim. Nie len dieťa čakajú nové povinnosti. Je to výzva  k účasti pre celú rodinu. Je to prvá 

veľká skúška v živote vašich detí. 

 

Prvý raz bez mamy a otca 

prvý raz spinká v inej postieľke, 

prvý raz papá z iného taniera, 

prvý raz pije z inej šáločky, 

prvý raz sedí na inej stoličke... 

prvé učiteľky...to sú predsa tety, ktoré sa s Vami hrajú, pomáhajú Vám, ktoré sa na Vás už 

veľmi tešia a robia všetko pre to, aby to PRVÝ RAZ bolelo čo najmenej a aby ste boli 

v našej škôlke  spokojné a šťastné za ten čas, kým budete bez mamy a ocka. 

 

 Milé mamičky, aj pre Vás znamená toto obdobie veľkú zmenu. Mnohé z Vás sa 

vraciate do aktívneho pracovného života a rozmýšľate, ako to všetko zvládnete. Práca, 

rodina...Ako si Vaše dieťatko bez Vás zvykne.  Neobávajte sa!  Berte to, ako zmenu 

pozitívnu a potrebnú pre Vaše dieťa aj pre Vás. Nástup do materskej školy  znamená pre 

dieťa na jednej strane krátke odlúčenie od svojich najbližších, ale na druhej strane znamená 

pre neho nové prostredie, kontakty, podnety, zážitky, hry, priateľstvá, ktoré má možnosť 

prežiť len v kolektíve iných detí. Toto obdobie v živote dieťaťa je obdobím, kedy si začína 

uvedomovať svoju jedinečnosť, objavuje svoje možnosti, stáva sa samostatnejším. V tomto 

veku potrebuje k svojmu rozvoju kontakty s rovesníkmi, učí sa žiť v širšej komunite, riešiť 

konflikty, presadzovať sa  a hlavne sa hrať s deťmi vo svojom veku. V tomto období už 

dospelí nie sú pre nich optimálni partneri v hrách a aktivitách. Deti majú svoj systém v hre a 

dospelí by väčšinou chceli, aby sa hrali podľa ich predstáv.  Predstavy a očakávania o hre 

dokáže dieťaťu splniť len dieťa. My dospelí sme im samozrejme nápomocní, pri ich 

potrebách, ale sila detského spoločenstva je pre ne v tomto veku  veľmi dôležitá. Vstup 

dieťaťa do MŠ prináša so sebou množstvo zmien, s ktorými sa dieťa musí vyrovnať. Nové 

prostredie vzbudzuje u dieťaťa rešpekt, zvedavosť, strach... 

Ťažkosti pri začleňovaní sa do kolektívu sú individuálne, vychádzajú z predchádzajúcich 

skúseností a osobnosti toho ktorého jedinca. Dôležitými vlastnosťami, ktoré vplývajú na 

plynulú adaptáciu dieťaťa v MŠ sú jednotnosť, dôslednosť a trpezlivosť zo strany rodičov 

a učiteľov. Základom adaptácie je hneď od začiatku dieťa zbaviť strachu a pomôcť mu 

nadobudnúť istotu v novom sociálnom prostredí. Ponúkame vám pravidlá, ktoré prispejú 

k urýchleniu adaptácie dieťatka v materskej škole. Sú dôležité, deti, ale aj rodičia, z nich 

čerpajú istotu a stabilitu. 

 



PRAVIDLÁ PRE RODIČOV  

 
 Mamička a ocko, nezabúdajte, že výchova začína doma v rodine. Vy  ste našim 

vzorom. 

 Voďte ma do škôlky pravidelne a včas. Včas ma aj vyzdvihnite. 

 Pokiaľ nebudeme stíhať prísť do škôlky načas, zavolajte pani učiteľke, aby so mnou 

počítala. 

 Dávajte ma do škôlky pravidelne, lebo sa teším na všetko nové, čo prežijem 

s kamarátmi. 

 Nedávajte ma do škôlky chorého, aby som nenakazil kamarátov. 

 Ak budem chorý, alebo nebudem môcť prísť do škôlky, včas ma odhláste.  

 Oblečte nás primerane počasiu, pohodlne. V materskej škole aj cvičíme, šantíme... 

 Posaďte sa v šatni a pozerajte sa, ako sa viem obliekať a obúvať sám. 

 Skontrolujte,  či mám v skrinke náhradné oblečenie, lebo keď sa oblejem, nebudem si 

mať čo obliecť. 

 Nedávajte mi do skriniek žiadne jedlo, ani pitie. V materskej škole máme desiatu, 

obed, olovrant a dodržiavame pitný režim. 

 Nepredlžujte ranné lúčenie, je nám potom ešte viac smutno. 

 Zaujímajte sa o nás, čo sme v škôlke robili, ako sme sa cítili, čo nové sme sa 

dozvedeli.. .  

 Všímajte si moje obrázky na výstavke, je to pre mňa dôležité. 

 Čítajte pozorne informácie na nástenkách, aby ste na niečo dôležité nezabudli. 

/Informácie, zaujímavosti, plán výchovno-vzdelávacej činnosti, fotografie... si môžete 

prezrieť aj na našej triednej internetovej stránke www.predskolak.vbrezne.sk/ 

 Prosím, včas uhrádzajte poplatky za stravu a školné. 

 Zaujímajte sa o dianie v materskej škole, pomôžte škôlke, ak môžete, hoci aj 

drobnosťami. Veď sme jedna veľká škôlkárska rodina. 

 Ak sa v škôlke ušpiním, nezabúdajte, že aj vy ste boli malými deťmi. 

 Majte na mysli, že Školský poriadok je záväzný dokument. 

 Rešpektujte aktuálne nastavené protiepidemiologické opatrenia.  

Chráňte seba, chráňte nás. 

 

 



PLÁNOVANÉ AKCIE I. TRIEDY 
– MŠ B.NĚMCOVEJ 17 v Brezne 

Školský rok 2021/2022 

 Plán aktivít a ich realizácia (forma) bude priebežne aktualizovaný v rámci platných pokynov, 

 protiepidemiologických opatrení a nariadení 

„ S L N I E Č K O V O “ 
 Internetové vzájomné prepojenie rodičov a učiteliek na triednej internetovej stránke: 

www.predskolak.vbrezne.sk  (akcie, projekty, aktuálne dianie, fórum, fotoalbumy) 

 Vydávanie triedneho občasníka ( pedagogicko – metodicko – poradensko – 

informačný triedny časopis ) 

 Projekty celoročné: „ Srdce na dlani“  -  „Rozvíjame komunikačné schopnosti detí“ 

a „ Pohybový program – Zdravý životný štýl“ 

 Rôzne podporné aktivity týkajúce sa výchovno-vzdelávacej činnosti                                              

(návšteva hasičov,  lekárne, knižnice,  besedy: lekár Rýchla zdravotná pomoc, 

Horská záchranná služba, polícia – psovodi a pod. ...) 

 Divadelné predstavenia v rámci aktuálne ponuky 

 Registrovanie a zapájanie sa do rôznych súťaží a výziev 

 Priebežná prezentácia MŠ, aktivít a spolupráce s rodinou aj na stránkach týždenníka 

MyHorehronie 

 Iné: využitie ponuky vydavateľstva Ikar, fotoslužby Maňa Veľký Krtíš 

 

JESEŇ: 

 Triedny aktív – vstupné, informačné rodičovské združenie 

 Oslava jesene – vyrábanie šarkanov, zber prírodnín, degustácia ovocia a zeleniny 

 Október – mesiac úcty k starším (Jesenný piknik) 

 Deň jablka (21.10.) 

 Týždenný projekt: „Tajomstvo môjho zdravia“ – v spolupráci s pani D.Ditrichovou, 

zástupkyňou medicínske firmy Pleuran – Immunoglukans.r.o. a medvedíkom IMMU 

 Deň materských škôl na Slovensku ( 4.11.) 

 Deň veselých tekvicových strašidielok  

 Medzinárodný týždeň vzdelávania  

 

ZIMA: 

 Mikuláš v MŠ 

 Zimné radovánky – guľovačka, bobovanie, klzákovanie, stavanie snehuliakov 

 Snehuliacka párty – spolupráca s rodinou 

 Vianoce v MŠ  

 Chránime prírodu – prikrmovanie vtáctva na školskej záhrade  

 Triedny aktív – polročné zhodnotenie, konzultácie 

 Fašiangový karneval 

 

 

 

http://www.predskolak.vbrezne.sk/


JAR / LETO: 

 Marec mesiac knihy  - Popoludnia s knihou v MŠ                                                                     

(rozprávkové popoludnia s knihou v spolupráci s rodinou – utorky a štvrtky) 

 Týždňový aprílový projekt: „Farebný týždeň zdravia – týždeň bez sladkostí, veď 

zdravé deti, to dnes letí“   ( 7.4. svetový deň zdravia) 

 Deň veselých a zdravých zúbkov – osvetové popoludnie pre deti a rodičov                        

(garant: dentálne hygienička) – 20.5. deň mlieka 

 Návšteva expozitúry Horehronského múzea, výstava: Sviatky jari, Hmyz trópov 

 Veľkonočné tvorivé dielne 

 Zapojenie sa do zbierky Dňa narcisov 

 Súťaž v zbere papiera (celoročne – vyhodnotenie: koniec apríla) 

 Deň matiek – popoludnie venované mamám 

 MDD :  zábavno – súťažný deň na školskej záhrade: „Veselá  párty v Slniečkove“ 

 Deň otcov / Deň rodiny  

 Koncoročný triedny výlet – na základe dohody na triednom aktíve   

 Slávnostná rozlúčka s predškolákmi a školským rokom (dopoludnie v MŠ) 

                                                                           

 

 

 
 

„Ani vy, ani my nemôžeme dosiahnuť,  
aby slnko svietilo vždy, keď si to želáme. 

Vy aj my, však môžeme pomocou lásky a dobra dosiahnuť, aby slnko 
svietilo z nás.“ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Prosíme Vás rodičia, aby ste pre Vaše dieťa do MŠ priniesli:  
1.  pyžamko, papučky – označte celým menom (fixkou na textil, prípadne vyšite)  

 

2.  náhradné oblečenie spodné prádlo, pančušky, tepláky a tričko  - uložte do skrinky v šatni  

 

3.  toaletný papier                8 ks 

     toaletné mydlo (tekuté)  1 ks,  

     papierové vreckovky      2 balíky               

     desiatové servítky          1 balík  na I. polrok  

     mikroténové sáčky         1 balík  

     vlhčené utierky               1 balík  

 

Ďalej Vás rodičia prosíme:  
☛ prehlásenie o bezinfekčnosti domáceho prostredia a dobrom zdravotnom stave dieťaťa podpíšete v deň 

nástupu pri stretnutí s triednou učiteľkou  

 

☛ ak Vaše dieťa vymešká v MŠ viac ako 3 dni musíte ako zákonný zástupca priniesť potvrdenie od 

detského lekára, že je zdravé alebo podpíšete prehlásenie o dobrom stave dieťaťa bezinfekčnosti z 

domáceho prostredia  

 

☛ triedna učiteľka má právo neprebrať dieťa, pokiaľ jeho zdravotný stav nie je vhodný na pobyt v MŠ – 

zvýšená teplota, silný kašeľ, užívanie antibiotík, vírusové ochorenie a pod.  

 

☛ poplatky prosíme uhradiť včas a to do 10. dňa v mesiaci. Prosíme Vás, aby ste na to nezabúdali. 

rodičovský príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ v zmysle Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a 

vzdelávaní § 28 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna č. VZN - 13/2018 o výške príspevku 

príspevok do triedneho fondu  

 

☛ poskytnite triednej učiteľke pri nástupe dieťaťa do MŠ vyžadujúce si základné údaje a telefónne čísla  

 

☛ každú zmenu v poskytnutých údajoch oznámte triednej učiteľke (zmena telefónnych čísel, zdravotnej 

poisťovne, adresy, mena, plnej moci ...)  

 

☛ detičkám priebežne kontrolujte vlásky  

 

☛ prevádzka našej materskej školy je od 6:30 hod. do 16:30 hod., pričom sa deti ráno do 7:00 hod. 

(ojedinele do 7:30 hod.) a popoludní od 15:45 hod. (ojedinele od 15:00 hod.) schádzajú v II. triede  

 

☛ príchod detí do MŠ je spravidla do 8:00 hod.  

 

☛ sledujte oznamy na nástenkách v šatni i na triednej internetovej stránke , podrobnejšie informácie získate 

vždy u triednych učiteliek  

 

☛ telefónne číslo do MŠ ☎ 611 33 68 a 0948 084 827  

 

☛ v prípade, ak dieťa ochorie alebo nepríde do MŠ z rodinných dôvodov rodič je povinný stravu si sám 

odhlásiťv školskej jedálni ZŠ Pionierska 2 na tel.č: ☎  619 78 11do 6:30 hod. prípadne nechať odkaz na 

odkazovači ☎  0911 311 737   



                                                                                                                     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


