
 

 
                                     Pofukoval jesenný vetrík a materská škola otvorila svoju bránu,     

                                aby privítala deti z okolia ... malých i veľkých ... i našich predškolákov.            

Niekto vkročil krehkou nôžkou do priestorov škôlky prvý raz, iný zas už svižným krokom 

zamieril do svojej triedy, vložil si topánočky do svojej skrinky a v papučkách veselo cupkal  

za svojou pani učiteľkou. Zmiešané pocity sa rozlievali celou budovou. Trošku strach, trošku 

obavy, radosť a očakávanie. Začalo sa niečo nové ... 

Listy v kalendári sa menili a mesiace rýchlo plynuli. Neistotu z nového prostredia 

vystriedal pokoj a nové priateľstvá. Materská škola sa stala súčasťou našich životov. Dôvera  

a spoľahlivosť vybudovali v rodičoch istotu, že deti sú v tých správnych rukách. Pestrofarebné 

zážitky, ktoré sa vpísali do sŕdc našich detí vytvorili pani učiteľky, pani upratovačka, či pani 

kuchárky. Každý prispel svojou troškou do rozvoja, vzdelania a šťastia všetkých detí  

s rovnakou láskou ako to robíte aj vy – rodičia. 

Cez jesenné listy, prvý zimný sneh, snežienky či jarné slniečko... deti kráčali materskou 

školou. Vyrástli a stali sa z nich múdre, inteligentné a tvorivé bytosti. Všetko  

čo sme do nich vložili nám každý deň opätujú svojou bezprostrednosťou, láskavosťou, objatím 

a úsmevom. V ich drobných hlavičkách a nežných srdiečkach je všetko uložené a čas ich 

zážitky premení na krásne detské spomienky... 

... preto si zaspomínajte spolu s nami na radostné chvíle  

    Vašich drahých ratolestí,  

    ktoré strávili  v našej materskej škole na ul. B. Němcovej 17 v Brezne  

    počas druhého polroka 2009/2010  

    ďalším číslom občasníka LUSKÁČIK 

     

 

                                            VI. vydanie: jún 2010 



Vedeli ste mamka, ocko, že až raz budeme  veľkí – 
dospelí, chceli a priali  by sme si, aby sme boli: 
 
Deti II. triedy: 
 
Natalka – policajtkou     Matúško – predavačom v Tescu 
Ivetka, Lejka, Lili P. – kaderníčkou    Martinko L. - potápačom 
Klaudia – predavačkou    Tomáško – šoférom na snežnom pluhu 
Vierka – spisovateľkou    Kristiánko – opravárom všetkého 
Alžbetka, Barborka – čašníčkou   Adamko, Maroško  – hasičom 
Norika – herečkou     Matejko – poštárom 
Leonka - farmárkou     Maťko B. – kuchárom 
Emka -  učiteľkou v škôlke    Peťko – čašníkom 
Lili  M. – predavačka sladkostí                                Marko – šoférom na bagri 
       Kubko H.- kuchárom alebo pretekárom 
         Kubko M.- námorníkom 
 
 
Deti I. triedy: 
 
Žofka – kaderníčka     Peťko V. – chcem dávať pokuty, policajt 
Zojka – sestrička     Mirko – učiť deti alebo doktor 
Karinka – chcem robiť v robote ako môj ocko Jožko – skladať zo železa autá Ferrari 
Ninka P. – predávať v obchode   Nicolasko - policajt 
Barborka F. – doktorka    Adamko – chcem učiť v škole 
Barborka P. – pani učiteľka v škole   Marek – predávať autá 
Viktorka P. – chcem robiť ako ty v škôlke  Timurko – ku otcovi do roboty alebo 
Ninka D. – učiteľka v škôlke                               budem zverolekár 
Viktorka H. - predavačka 
Ninka, Lejka – chcem ísť do Slniečka, lebo je pokazené...                                 
 
      
 
 

 
„SNAHA BYŤ ŠŤASTNÝM 

 JE ŽIVOTNÝ ŠTÝL. 
NIKDY NIE JE NESKORO BYŤ TÝM, 

 KÝM SI CHCEL.“ 
 



OBZRETIE ZA II. POLROKOM ŠKOLSKÉHO 
ROKU 2009/2010... 
 
...január... 

 ...každý štvrtok sme navštevovali soľnú jaskyňu za účelom hudobno-
dychových a relaxačných cvičení / počas celého školského roka /  

 ... navštívili sme  Základnú školu Pionierska 2 v Brezne  –  deti mali 
možnosť oboznámiť sa s exteriérom aj interiérom školy, zúčastnili sa vyučovacej 
hodiny v I . triede,  školáci im prezentovali svoje už získané vedomosti 
a zručnosti, predškoláci si prvý krát vyskúšali školské lavice, písanie na tabuľu  
a zvuk pravého školského zvonenia 

...klzákovali sme sa a tešili aj z toho mála čo nám túto zimu príroda 
nadelila 

...za kultúrou sme poputovali do krajiny štyroch ročných období, ktoré 
nám bolo sprostredkované divadelným predstavením 

 
...február... 
 ...pripravili sme pre vás, milí rodičia triedne rodičovské stretnutie – aktív 
II. triedy, na ktorý  prijala pozvanie aj naša pani zástupkyňa pre MŠ Jarka 
Mišániová a pani učiteľka zo ZŠ Mgr. Aďka Zákalická 
 ...celý február sa niesol v duchu spolupráce s vami, každý  deň sme sa 
priebežne stretávali – rodičia detí oboch tried – a konzultovali sme o deťoch, ich 
prednostiach  ale i slabostiach, o adaptácii či pripravenosti na vstup do 
základnej školy – školskej zrelosti  a poskytli sme vám aj množstvo materiálov 
k danej problematike / ďakujeme všetkým rodičom za ich aktívny prístup, 
spoluprácu  a oceňujeme takmer 100%   záujem rodičov oboch tried!!!/ 
 ...11 predškolákov sa zúčastnilo lyžiarskeho výcviku na svahu Mýto pod 
Ďumbierom,  ktorý aj všetci úspešne absolvovali – gratulujeme Barborke, 
Ivetke,  Natalke, Lili M., Emke, Leuške, Vierke, Alžbetke, Kubkovi M., 
Martinkovi B.  a Peťkovi 
 ...začal zápis do materskej školy na budúci školský rok – do školy nám 
odíde 16 predškolákov 
 ...fašiangová nálada v MŠ vyvrcholila celodenným karnevalom detí a ich 
učiteliek  – ktorý bol plný nádherných masiek, veselých farieb, zábavných hier, 
súťaží,  dobrého tanca, sladkých dobrôt...a bolo čo robiť, veď začal ráno  
otvorením materskej školy a skončil podvečer, keď už z MŠ a z karnevalovej 
veselice odišla aj posledná maska  
 ...za spolupráci s CPPPP v Brezne a so súhlasom rodičov  prebehlo v MŠ  
zisťovanie školskej zrelosti a pripravenosti detí na bezproblémový vstup do 
základnej školy – s výsledkami boli rodičia osobne a individuálne  oboznámení 
riaditeľkou poradne pani Mgr. Jorčíkovou 
 



...marec... 
 ...po jarných prázdninách /prevádzka bola zabezpečená v II. triede našej 
MŠ / začali deti každý pondelok navštevovať zimný štadión – novú arénu, na 
ktorej v spolupráci s Mestským športovým klubom absolvovalo 11 detí „Školičku 
korčuľovania“ pod dohľadom skúsených trénerov – za čo im tiež patrí veľká 
vďaka...6 lekcií absolvovala Klaudika, Lili M., Lili P., Ivetka, Vierka, Emka, 
Barborka, Matúško, Peťko, Kubko M. a Martinko L. 
 ...oslavovali sme marec – mesiac knihy a to rôznymi formami: 
spoluprácou s vydavateľstvom Ikar, návštevou mestskej knižnice, kde mali deti 
možnosť nie len spoznať jej exteriér a interiér a zistiť aj rozdiel medzi 
kníhkupectvom, ale aj aktívne sa zapojiť do besedy o knihe „Guľko Bombuľko“ 
– čítať si, rozprávať sa, dramatizovať si príbehy...vyhľadávať si knihy podľa 
svojho záujmu..., v MŠ si deti zhotovili aj čitateľské preukazy, do ktorých si 
môžu značiť svoje  ďalšie návštevy 
 ...a opäť sme putovali za kultúrou – deti absolvovali „Kurz animácie“ – 
naučili sa spoznávať rôzne druhy bábok, manipulovať s nimi a dramaticky 
vyjadrovať svoje nálady a pocity 
 ...II. trieda si zorganizovala triedne kolo Slávika – súťaž v speve ľudovej 
piesne  - v kategórii dievčat vyhrala Vierka Kováčiková  a v kategórii chlapcov 
 Jakubko Hriň, cenu detí z triedy získal Marko Kohan...gratulujeme... všetci 
zúčastnení boli tiež odmenení...ale keďže okresnej prehliadky – súťaže 
Brezniansky slávik sa môže z každej MŠ zúčastniť  len jeden sláviček, porota 
rozhodla, že našu materskú školu  pôjde reprezentovať Jakubko s piesňou: 
„Dobre sa ten bača má“ 
 ...navštívili sme Horehronské múzeum – expozitúru a veľkonočnú výstavu 
„Sviatky jari“- a už tradične si z nej odniesli aj čosi na výzdobu interiéru MŠ 
a každé dieťa aj perníčkové veľkonočné vajíčko 
 
...apríl... 
 ...zbierali sme papier a podarilo sa nám spoločnými silami vyzbierať 
takmer 3 400 kilogramov a tým si prispieť na celoškolský výlet do Bojníc sumou 
220 € - ďakujeme a  víťazom súťaže samozrejme gratulujeme: 193 kilo a prvé 
miesto z detí I. triedy získali sestry Parobekové, v II. triede svoje minuloročné 
prvenstvo opäť obhájila Emka Demianová svojimi rekordnými 560 kilami 
 ...zorganizovali sme poldennú vychádzku  jarnou prírodou – pozorovali 
sme počasie – oblohu,  stromy, pučiace  kríky, prácu ľudí v záhradkách, rieku 
Hron, hmyz, vtáctvo, rozlišovali kvety záhradné aj lúčke, viedli sme deti 
k ochrane prírody a životného prostredia, zbierali sme prírodniny, behali 
a súťažili 
 ...uskutočnili sme triedne kolo detí II. triedy – športovú olympiádu a ako 
sa nám darilo?  



• Skok do diaľky z miesta z rozbehom – 1. miesto – Barborka Bartošová – 
137 cm, 2. miesto -  Martinko Lupták – 124 cm, 3. miesto – Kristiánko 
Hvasta – 120 cm 

• Hod loptičkou – kriketkou do diaľky z miesta – bez rozbehu – horným 
oblúkom: 1. miesto – Matúško Vraniak – 10,60 m, 2. miesto – Martinko 
Lupták – 10,10 m a 3. miesto – Barborka Bartošová – 10 m 

• Beh – šprint na 30 m – 1. miesto – Matejko Kováčik /mimochodom nie 
ešte predškolák/, 2. miesto – opäť Martinko a 3. miesto opäť Barborka... 

• Takže: na XIII. ročník okresnej športovej olympiády MŠ okresu Brezno 
o putovný pohár primátora naša materská škola vyslala 28. mája  
reprezentačné družstvo súťažiacich predškolákov – podľa propozícii 
súťaže dvoch chlapcov a dve dievčatá: Barborku Bartošovú, Emku 
Demianovú, Martinka Luptáka a Peťka Pindeša - náhradníkmi sa stali 
Lejka Smrečanová a Kubko Matula... 

... a ako sa nám darilo? Z 24 zúčastnených MŠ sme obsadili 3.miesto! 
/1. – Predajná, 2.- Hradby, 3. – B.Němcovej a Č.Balog Krám s rovnakým počtom bodov/ 
 

 ...Jakubko H. nás reprezentoval v Základnej umeleckej škole v speve 
ľudovej piesne – Brezniansky slávik  – na už X .ročníku  piesňou: „Dobre sa ten 
bača má“. Všetky zúčastnené  deti – zástupcovia MŠ okresu Brezno odeté do 
nádherných krojov, v hlase sláviky, hudobný doprovod huslí, flauty, akordeóna, 
klavíra, pyšné tváre rodičov...to sa proste musí vidieť, to sa proste určite musí 
počuť... 
 ...aj  touto formou vám opäť a znova ďakujeme za finančnú spoluúčasť na 
Dni narcisov, ktorú zastrešuje Červený kríž pod záštitou pani Parobekovej – 
podarilo sa nám prispieť sumou 39,52 € 
 ...predškoláci absolvovali celotýždenný plavecký výcvik pod záštitou 
skúsených trénerov MŠK v Brezne – k mokrému vysvedčeniu a úspešnému 
zvládnutiu gratulujeme: Vierke, Emke, Lejke, Natalke, Alžbetke, Barborke, 
Ivetke, obom Lilkám aj Martinkom, Adamkovi, Peťkovi a Kubkovi M. 
 
...máj... 
 ...fotili sme sa s foto Jana zo Zvolena – predškoláci už aj na rozlúčkové – 
pamiatkové tablo 
 ...deti mali možnosť pozrieť si prezentačné video s dopravnou tematikou 
o bezpečnosti detí na cestách „Bezepáčik“, ktoré bolo do MŠ distribuované cez 
Červený kríž a pod záštitou Ministerstva dopravy a Úradu verejného 
zdravotníctva 
 ...zhotovili a odovzdali sme  darčeky pre naše najdrahšie, najkrajšie, 
najlepšie mamičky  
 ...zúčastnili sme sa s deťmi náučnej prezentácie o zdraví a zdravých 
potravinách, ktoré bolo deťom priblížené cez kráľovstvo Mňam-mňam – deti si 



odniesli okrem zážitku aj pracovné zošity či pexeso s danou tematikou a pani 
učiteľky aj metodický materiál 
 ...Deň mlieka sme oslávili už tradične súťažou v pití mlieka cez slamku  
 ...deti mali možnosť spoznať exteriér aj interiér Základnej umeleckej školy 
v Brezne, žiaci sa im prezentovali  koncertom – hrou na rôznych hudobných 
nástrojoch, ale aj dramatickým spracovaním rozprávky Koza rohatá a jež 
 ...o zábavu nebola núdza ani na „ Dobe ľadovej 3“ , za ktorou si deti zašli 
do MsDK 
 ...všetky deti predškolského veku sa zúčastnili na gymnastickom dni „Gym 
fit“, plnili dané športové úlohy, zdolávali a prekonávali sami seba v obratnosti, 
koordinácii, rýchlosti... 
 ...vybrané družstvo sa zúčastnilo už spomínanej športovej olympiády 
 ...netradičnou formou sme oslávili Deň matiek, Deň detí a Deň otcov – 
teda Deň rodiny, ktorý sa niesol v duchu súťaží, zábavy, hier a hudby, aj keď pre 
nepriazeň počasia sme sa museli zriecť spoločnej opekačky na školskej záhrade. 
Deti od rána mali možnosť zažiť pútavú cestu MDD, ktorá vyvrcholila práve 
popoludňajšou akciou - rodiny súťažili vo svojich spoločných vedomostiach 
a museli sa prelúskať troma správnymi odpoveďami , zručnostiach – súťažili 
o najdlhšiu jablkovú šupku,  šikovnosť preukázali pri skákaní s balónom medzi 
kolenami a spoločnú rýchlosť zase pri skladaní  puzzle...všetky rodiny dostali za 
odmenu spoločenskú hru Človeče, nehnevaj sa ! no a tí o čosi šikovnejší ešte aj 
čosi navyše... 
 ...krásne a dúfame, že nezabudnuteľné okamihy zažili Lejka, Emka, 
Vierka, Alžbetka, Barborka, Ivetka, Lili, Martinko, Matúško a Peťko v Škole 
v prírode v Lome nad Rimavicou, kde spolu strávili so svojim tr.učiteľkami 
a ďalšími deťmi z MŠ Hradby  celý týždeň  
 ...Horehronské múzeum nás vnieslo „Z rozprávky do rozprávky“, kde ožili 
bábky a deti mali možnosť vytvoriť si svoju vlastnú v tvorivej dielni 
 ...Noc odvahy v MŠ bola pre deti ďalšou výzvou, ktorú od triednych 
učiteliek prijali a zvládli 
 ...celoročne sme sa venovali deťom aj formou krúžkovej činnosti: 
Rozvíjanie komunikatívnych zručností 
 ...v čase uzávierky tohto  čísla nás ešte len čakal celoškolský výlet do 
Bojníc, takže dúfame, že nás ako  vždy nesklamalo počasie a že nás 
v rozprávkovom zámku počkal Pinocchio aj so svojimi dobrodružstvami... 
   ...a rozlúčka so školským rokom a predškolákmi ? tak  tú 
máte práve za sebou...takže ďakujeme Vám za všetko, za Vašu spoluprácu, 
dôveru, úsmev, lojalitu a prajeme Vám všetko naj a krááásne leto!!! 
 
PS:  Zo všetkých akcií sme Vám zhotovovali CD-čka s fotkami, ktoré Vám boli celoročne 
k dispozícií a v školskom roku 2009/2010 sme pre Vás vydali decembrové a júnové vydanie 
nášho občasníka Luskáčik. Ďalšie informácie o našej škole ZŠ s MŠ Pionierska 2 ako aj 
všetky fotky z akcií nájdete aj na webovej stránke školy, na ktorú Vás tiež srdečne pozývame: 
www.zsbrezno.edu.sk 

http://www.zsbrezno.edu.sk


 
Aj v II. polroku ste s nami milí rodičia 
spolupracovali a v rámci svojich možností ste nám 
aj nezištne pomáhali, preto dovoľte sa nám 
poďakovať za: 
 

•  mesačné príspevky do  triedneho fondu ako aj za včasné 
úhrady rodičovských príspevkov 

• dobrovoľné finančné príspevky, sponzori rôznych akcií MŠ – 
rodina Vatamanová-Pindešová,  rodina Kvietková – Jurošová, 
rodina Kohanová – nákup výtvarného a pracovného materiálu pre 
deti MŠ  

•  pranie uterákov 
• zabezpečovanie pitného režimu – minerálka, čaj 
• aktívny prístup a záujem napr. o konzultácie, rodičovské 

stretnutia a spoluprácu pri pôsobení na deti 
•  ústretovosť a ochotu zapojiť sa do plnenia úloh vyplývajúcich 

z našich učebných plánov – vzácnosťou a prínosom bola pre deti 
skúsenosť vidieť „naživo“ a môcť pozorovať starostlivosť 
o bábätko – p.Vaisová, ktorá prišla so Šimonkom medzi deti 

• pomoc pri akciách školy – korčuľovanie, lyžovanie, slávik, 
olympiáda... 

• pohostenie na besiedky,  fašiangy,  narodeninové oslavy, ovocie, 
sladké odmeny deťom  

• blahoželania a kvietky ku Dňu učiteľov 
• Deň narcisov, zber papiera 
• prefocovanie pracovných listov 
• kancelárske potreby, papier na kreslenie pre deti 
• za puzzle, nástenné hodinky, hračky /aj staršie z domu/ 
• zhotovovanie diplomov na okresnú olympiádu a okresné kolo 

slávika a už tradične za zhotovovanie a tlač obalov na náš 
občasník Luskáčik – nášmu bývalému oteckovi Ing.Milanovi 
Petrlovi – a jeho reklamnej agentúre ART 

• atď, atď, atď...ďakujeme!!! 
 



 

A zase sme „perlili“ a možno práve 
pre Vás a Váš úsmev na perách: 
 
Karinka: Pani učiteľka, mňa v noci bolelo srdiečko. 
Uč.:        A prečo? Niečo zlé sa ti snívalo? 
Karinka: Nie, mne len tak mocne tikalo. /bilo/ 
 
   Uč. si po karnevale zložila parochňu. 
   Barborka P.: Hihi – Aďka, ty si si zlomila vlasy. 
 
Leonka: Emka bola na karnevale valetka. /baletka/ 
 
   Timurko: Pani učiteľka, mňa bolí prštek. 
   Uč.:         Neboj, poď pofúkame. 
   Timurko: Nie, mne ho maminka doma zašije.     
                                          /zaviaže/ 
 
Uč: Ja som sa s vami tak vysánkovala, že ma aj zadok bolí. 
Peťko: Aj ja mám doma ružovú lopáru. /lopár/ 
 
   Mirko: Pani  učiteľka, vyskakuje CD-čko. /skáče/ 
 
Uč: Deti, ako sa volá maminka malého prasiatka? 
Jožko: Prasatica. 
Uč: A ocko? 
Jožko: Prasiak. 
 
   Uč: Kravička a býk majú malé... 
   Peťko: Malého samca. 
 
Timurko: Čo si na hlavu? 
Jožko:     Na ruky. 
 
   Uč: Mama je hus a otecko je.... 
   Peťko: Husák    a     Jožko: Husica 
 
Barborka F.: Pani učiteľka, tam je koník zhodnutý.   
                    /zhodený/ 
 
Martinko B.: Mne nečapuje auto benzín, ale vodu. 
Tomáško:     Áno? Ale len odpadkovú. 
 
   Adamko: Uschunul mi už výkres? 
 
Marko: Ja som vedel, že dnes budeme štetcovať! /maľovať/ 
 



   Ivetka: Naša škôlka je na ulici Nemcovej, tak sa  
                                   volá ako naša teta Števka Nemcová. To 
                                   prečo? 
   Uč:      Ulice majú mená podľa významným ľudí. 

- nenechala uč. dopovedať  
Ivetka: A čím je významná teta Števka? 

 
Uč: Deti, doplňte názov rozprávky: Koza a ... 
Lili M.: ...a sedem trpaslíkov. 
 
   Ninka Z.: Ja som sa narodila maminke z bruška. 
   Lejka Z.:  A ja z bruška ockovi, lebo on má lepšie 
                                            bruško. 
 
Uč. príde do práce z kaderníctva .. 
Lili M.: Aha aké vlasy! To máš parochňu? 
 
   Lili M.:      Máš pekný prsteň: 
   Uč.Ľubka: To mám od Dašky. 
   Lili M. prekvapene zvihla obočie: To ťa požiadala o ruku? 
                                    
Matejko: Včera som sa tak vydrichmal, keď sme prišli z tej prírody! 
 /z jarnej brano-športovej vychádzky/ 
 
   Natalka pred odchodom na plavecký výcvik: 
   „Drž palce, aby som sa tam nezatopila.“ 
 
Alžbetka učiteľke na plaveckom: 
Tomu plavčíkovi v čiernom tričku sa páčiš! 
Uč.smiech: A na to si ako prišla? 
Alžbetka: Ja to proste hneď viem a poznám. 
 
   Kristiánko: Ty si debil!  / kamarátovi pri hre / 
   Uč. A to už prečo? 
   Kristiánko: Lebo nevie čo je to škorica. 
   Uč: A ty vieš čo je to? 
   Kristiánko: Hej, taká kukurica. 
 
Maroško: Pani  učiteľka, my sme si boli včera opekať guľáš. 
 
   Uč: Aké je toto zviera? 
   Leonka: Ja neviem. 
   Uč.pomáha: Hudri-hudri... 
   Leonka: Aha, hudriak! / moriak / 
 
Karinka: Pani učiteľka, kde je môj čapopis? / časopis / 
 
   Tomáško: Dnes budeme maľovať leporelo? /portrét/ 
    
 



T Á R A N I N K Y     A L E B O     Č O  J E  T O ? 
 

A – apetit /hovorovo chuť/ 
- kvet, že je na materskej, že už pracuje, že skončila všetky triedy...uč: 

poviem, že mám veľký apetít, keď mám ...deti: veľkú chorobu, som 
zostresovaná 

B – bandita /lúpežník/ 
   -   kradoš, banda chlapcov a dievčat, zlodej 
C – cimbal /hudobný bicí strunový nástroj/ 

- zviera, strom, meno,  cinkulár, nástroj / Ivetka / 
D – detektív / člen tajnej polície, pátrač, hľadač/ 
   -   rieši prípady, vyriešuje niečo, pátra / Alžbetka /, taký policajt / Lejka/ 
E – Eros /starogrécky boh lásky/ 
                             - uč: je to  boh čoho asi?...deti: zvierat, anjelikov, ľudí, Ježiška 
F – fajront / ľudovo koniec práce/ 

- meno, auto, značka niečoho.. 
-  uč: ľudia pracujú a vtom príde ich šéf a povie im fajront, čo 

urobia?  
- že je to dobre, pekne, alebo odídu: že dovidenia /Alžbetka/ 

G – gejzír / horúci prameň vody vystrekujúci zo zeme/ 
- voda čo vyšplechne zo zeme / Matúško s Alžbetkou/ 

H – halogén / druh svetla – žiarivky/ 
   - telefónne číslo, ozvena, sú to gény, to na čo sa podobáme, tekvicový  
                                      sviatok, tá vyrezaná tekvica čo svieti, strážnik 
CH – cholerik / popudivý, vznetlivý, prchký, náladový človek/ 

- uč: aký je to človek cholerik, cholerický...deti: taký chorí, opitý,  
ohovára, klame, kričí, nadáva, je zlostný /Adamko, Lejka, Betka/ 

I – inkubátor / prístroj na prechovávanie predčasne narodených detí, umelá liaheň/ 
   - na drevo čo  reže, stroj čo lieči zdravých, chorých aj zvieratá , taký 
      ošetrovací stroj, „liečny“ / Matejko / 
J – jachta / jednosťažňová krytá loď, turistická, športová loďka/ 
   - loď, loď, loď.../chlapci/ 
K – kamelot / pouličný predavač novín / 
   - uč: kto je to?  deti: pilot, mäsiar, policajt na lodi, námorník, ... 
   - uč: pracuje na ulici... deti: smetiar, predavač perníkov, predavač                               
                                     novín /Tomáško/ 
L – leporelo / obrázková skladacia knižka pre deti/  
   - lep, lepiaca páska, miska...uč: máme to aj v triede...deti: klavír,  
     hračky, nástroje, nábytok, pastelky, kniha /Maroško /                       
M – mikroskop / drobnohľad / 
   - do toho sa spieva, ocko to kupuje vždy, kraj steny, kde sa zatvoria  
                                      dvere, kvety na lúke, moja mamina to varí najlepšie na svete, povedal  
                                      ocino, ujo čo rúbe drevo... 
N – nervozita / duševný nepokoj / 
   - že máš nervy, si zlostný, nahnevaný, že už nič nevládzeš udržať / Lea / 
O – opereta / ľahká spevohra s hovorenými dialógmi / 
   - že niekoho operujú, taká siréna, pieseň – hudba čo spievajú babi či  
                                      chlapci / Peťko, Lejka/ 
P – penicilín / druh liečiva / 
   - krém, choroba, špendlík, liek / Leonka / 



R – reálny / skutočný, vecný, zodpovedajúci skutočnosti / 
   - uč: aký je to reálny príbeh...deti: ťažký, strašný, zaspatý, hnusný, že sa 
                                      premení – rozprávkový, nekonečný, ktorý sa stal, alebo nestal?/Betka/ 
S – serenáda / večerná ľúbostná pieseň spievaná pod šírym nebom / 
   - chrípka – prasacia, krásna – úžasná kočka, baba, siréna, spev / Ivetka 
T – tolerantný /  znášanlivý / 
   - tajný, veľa pracuje, spomalený, sklamaný, že ho nechcú, že robí rámus 
     keď si vyrazí s jednou dívkou a dá jej pusu bez opýtania /Lea /                                 
U – univerzita / vysoká škola / 
   - benzín, saláma, strom...uč: poviem vám, že chodím na univerzitu 
                                      deti: že chodím do práce, nakupovať, na zastávku, do kostola, na čaj  
                                      ku kamoške 
V – viola / druh hudobného sláčikového nástroja / 
   - výška alebo že vinšujem, že sa sťažujem, motorka, meno, výklad 
                                      uč: vydáva to zvuk...deti: rádio, trúba, hlas, husle / Betka / 
X – xantipa / manželka gréckeho filozofa Sokratesa, povestná neznášanlivosťou, hovorovo  
                     jazyčnica, zlá, zlostná žena/ 

- uč: aká je to žena xantipa?...deti: pekná, zaľúbená, sexibaba, že 
rodí alebo je tehotná či spomalená 

Y – yes / anglicky áno / 
   - že dobre, áno, jasné po anglicky / Betka/ 
Z – zebra / pruhovaný kopytník afrických stepí / 
   - čo je na ceste také pásiky biele, že žije na tráve, vonku, zviera, čo má  
                                      pásiky a je to ako koník / Ivetka / 
 
 
 
A ešte pre Vás zopár dodáme: 
 
Vedeli ste, že podľa detí je:  
 ...reparát  vlastne fotoaparát alebo niekto kto ťahá repku? 
 ...únia je choroba, vlastne modelka ?  
 ...valuta je had alebo dobrý zrak či vkus? 
 ...kabanos je staré auto alebo kapsa, kabelka? 
 ...lokaj je lekár? 
 ...majáles je vynálezca fajky či cigarety? 
 ...mandolína je mandľová zmrzlina alebo veľká malina? 
 ...maród je človek neporiadny, rozkazovačný, lakomý  a je to vlastne šašo či rybár? 
 ...nugát je kvet muškát, alebo nanuk či dokonca medovina? 
 ...a niečo nugátové je predsa kokosovo-čokoládové? 
 ...indiskrétny človek vlasne mimozemšťan? 
 ...flexka niečo, čím sa brúsia choré zúbky alebo špinavé nechty? 
 ...digestor  niečo tak dôležité, že sa to nedá ani vysloviť, alebo je to hlúposť, čo  
               hádam ani neexistuje, iba ak  by to bolo zahraničiarske auto ? 
 ...váľok, keď oco povie autu pred nami „no, váľaj sa..“ ? 
 ...sekvoja  sekáč na mäso alebo povolenie na sex ? 
 ...prototyp vlastne Harry Potter? 

 



2 deti – 1 detská izba            
 

Aby klapalo hranie i spánok 

Niektorí rodičia majú pri umiestnení dvoch detí do jednej izby zlé 
svedomie, ale to je celkom zbytočné, lebo spoločný priestor má 
obrovské výhody pre ich vývin. Vďaka spoločnému obývaniu jednej 

detskej izby sa deti už veľmi skoro naučia riešiť konflikty a sociálne sa správať. A keďže nie 
sú ani v noci samy, poskytuje im spoločná izba aj potrebnú istotu. Ako to teda urobiť tak, aby 
jeden druhého akceptovali a nerušili? Ponúkame vám niekoľko tipov. 

Moje hračky – tvoje hračky 
Detská izba patrí samozrejme obom súrodencom. Ale o svoje hračky sa deti delia len nerady. 
Preto musí byť jasné, čo komu patrí. To však nevylučuje, že si starší brat nesmie občas 
požičať hračky – ak sa spýta. O jasné vlastnícke vzťahy sa postarajú rodičia tak, že každé 
dieťa dostane svoju vlastnú policu, škatuľu alebo zásuvku, najlepšie ak sú odlíšené farebne 
alebo nejakým obrázkom či symbolom. Mladší súrodenci obsadzujú nižšie poličky, starší 
vyššie. 

Môcť sa občas zahrať i sám 
Ak je vekový rozdiel medzi súrodencami veľký, je spoločné hranie obzvlášť náročné. Staršie 
deti si chcú občas postaviť aj rytiersky hrad alebo dráhu z koľajníc bez toho, aby sa im do 
toho plietli rúčky mladšieho súrodenca. V takomto prípade môžu rodičia vziať mladšie dieťa 
do inej izby a nechať staršiemu voľný priestor. Bábätká a batoľatá sa aj tak najradšej hrávajú 
tam, kde sú ich rodičia. 

Kútik v obývačke len pre mňa 
Ďalšia možná alternatíva: Povoliť staršiemu dieťaťu postaviť si dielo zo stavebnice 
v obývačke a ponechať ho tam vystavené na obdiv hoci i niekoľko dní. Aby sa nestala z celej 
obývačky detská izba, môžete kúpiť malý koberec s detským motívom a dieťaťu vysvetliť: 
„Tento priestor patrí tebe.“ 

Keď prídu na návštevu kamaráti... 
...je nevyhnutné, aby boli rodičia doma. Najlepšie je dohodnúť 
stretnutie na taký čas, kedy má už mladšie dieťa obedňajší 
spánok za sebou. Staršie deti môžu ísť do detskej izby, 
mladšieho súrodenca si vezmite k sebe. Aj keď chce váš 
drobček stále štvornožkovať k veľkým deťom, vezmite ho 
späť, aby mohlo staršie dieťa prežiť nerušené chvíle iba so 
svojimi vrstovníkmi.  

Nerušený obedný spánok 
Malé deti potrebujú obedný spánok, staršie už často krát 



z tejto siesty vyrástli a padne im zaťažko zostať tak dlho ticho a v pokoji. V troch, štyroch 
rokoch sa však ešte deti nedokážu tak kontrolovať, aby boli počas obedného spánku svojho 
mladšieho súrodenca úplne potichu. Rodičom sa odporúča dohodnúť sa so starším 
súrodencom. „Kým uspím tvoju sestričku, premysli si, s čím sa chceš hrať a potom to prines 
do obývačky. O chvíľočku sa budeme hrať spolu.“ 

Rituál pred spánkom 
Súrodenci chodievajú spávať často v rozdielnom čase. Vhodné je robiť rozdiel vtedy, ak je 
vekový rozdiel medzi nimi viac ako jedenapol roka. Ak je dieťa o dosť staršie ako jeho 
súrodenec, potom smie zostať večer dlhšie hore – veľké deti to považujú za privilégium. 
Avšak čítanie kníh, hranie sa alebo spievanie sa už musí uskutočňovať mimo detskej izby, 
napríklad na gauči v obývačke. 

V noci zostáva každé dieťa vo svojej posteli 
Ak jedno dieťa v noci plače, zvádza to rodičov, aby ho vzali k sebe do manželskej postele. 
Ale psychológovia od toho odrádzajú, lebo čoskoro budú mať obe deti vo svojej posteli. 
Lepšie je dieťa potichu utíšiť v jeho posteli alebo ho v prípade núdze vziať do obývačky. 

Rodičia musia občas robiť kompromisy 
Malým deťom väčšinou vôbec neprekáža, že sa musia deliť o detskú izbu so svojím 
súrodencom. Ak by však protestovali proti spoločnej izbe, môžu im rodičia vysvetliť, že sa to 
momentálne inak vyriešiť nedá. Je dobré, ak sú aj rodičia ochotní pristúpiť na kompromisy: 
Pár hračiek v obývačke by im napríklad nemuselo vadiť. 

                                                                                                     Mgr. Jarmila Hýroššová 
 
 
 

„Deti dneška sú nádejou zajtrajška .“ 
  

„Deti delíme na nevychované a naše. “ 
 

„Deti, ktoré nikto nemiluje, sa stanú dospelými,  

ktorí nikoho neľúbia. “ 

 

 

 

 



 
   Milí rodičia a priatelia MŠ,  
 
     máme tu jún posledný mesiac školského roku 2009/2010. Deti toho zažili naozaj    

     veľa - divadielka, výlety, súťaže, karneval a rôzne akcie, ktoré pre nich pripravila škôlka  

     s pani učiteľkami. Všetci sa už tešíme na leto - čas prázdnin a dovoleniek. V našej škôlke   

     sa deti pohrajú ešte celý júl. V auguste si škôlka oddýchne a v septembri opäť otvorí svoju   

     bránu pre všetky deti.     

 
Všetkým Vám – rodičom s deťmi 
prajeme krásne leto, 
oddych 
a aby ste strávili spolu  
čo najviac krásnych a príjemných  
dní a zážitkov. 

 
 
 

KOLEKTÍV MŠ 
Ľubka, Ivka, Daška, Aďka a teta Števka 

 
 

  
 

 
 
 

Á, Á, Á, škôlka skončila. 
Pred nami sú prázdniny 

utekajme za nimi. 
Á, Á, Á, škôlka skončila.  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


