
Správa  

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

evanjelickej materskej školy Dr. F. Melanchtona, Tupolevova 20 

v  Bratislave za školský rok 2013/2014 

 
 

        

 

 

I. Prerokovanie v pedagogickej rade  

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský 

rok 2013/2014 bola prerokovaná na pedagogickej rade dňa  8.10. 2014.  
 

 

 

 

                                                                                        ........................................................ 

                                riaditeľka školy 

 

 

II. Prerokovanie v rade školy 

 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský 

rok 2013/2014 prerokovala rada školy dňa ................................2014.  

Rada školy odporúča  zriaďovateľovi ZD ECAV vo Zvolene schváliť správu.  

 

 

....................................................                                                                                                                                        

predseda rady školy 

 

 

III. Stanovisko zriaďovateľa:  

 

ZD ECAV vo Zvolene 

 
a) s c h v a ľ u j e 

 

b) neschvaľuje 

 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Evanjelickej  

materskej školy Dr. F. Melanchtona, Tupolevova 20, Bratislava za školský rok 2013/2014. 

       

 

 
PaedDr. Vladimír Daniš                          Mgr. Milan Krivda 

  dištriktuálny dozorca                                                         dištriktuálny  biskup 
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Východiská a podklady: 

 

1.  Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z. zo 16. 12. 2005 o štruktúre a obsahu    

správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl  

a školských zariadení. 

2.  Metodické usmernenia  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z.z. 

3.  Informácie o činnosti Rady školy pri EMŠ  Tupolevova 20, Bratislava 

4.  Koncepcia školy a školského vzdelávacieho programu na roky 2013-2014. 

5.  Vyhodnotenie plnenia plánu práce MŠ na školský rok 2013-2014. 

6.  Ďalšie podklady 

6.1  Voľno – časové aktivity školy 

6.2  Vyhodnotenie spolupráce: 

- spolupráca s rodičmi,  

- spolupráca s cirkevným zborom,  

- spolupráca so ZŠ Palisády,  

- spolupráca s centrom CPPPaP, 

- spolupráca s klinickým logopédom z ambulancie klinickej logopédie na 

Strečnianskej ulici v Bratislave, patriacej pod LOGOPEDICKÉ CENTRUM 

ASOBI, Logopédia,s.r.o., Šustekova 2, Bratislava,  

- spolupráca so školskou jedálňou, 

- spolupráca s autobusovou dopravou, 

- spolupráca so ZUŠ, 

- spolupráca s knižnicou, 

- spolupráca so Šport-komplex Tempo. 

. 

7. Prílohy:  

- dosiahnuté výsledky v súťažiach,   

- pohybových aktivitách, 

- denný detský tábor v Cirkevných zboroch ECAV v Bratislave. 

                       -  propagácia materskej školy 
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Správa 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  Evanjelickej 

materskej školy Dr. F. Melanchtona v  Bratislave za školský rok 2013/2014. 

 

 
Základné údaje o materskej škole  

1. Identifikačné údaje  

Názov školy Evanjelická materská škola Dr. Filipa Melanchtona 

Adresa školy  Tupolevova 20, 851 01 Bratislava 

Telefónne číslo 02/ 63 812 823 

E-mailová adresa basnarovaa@centrum.sk 

www adresa  www.emsbratislava.sk 

Zriaďovateľ Západný dištrikt ECAV na Slovensku 

 

2.Vedúci zamestnanci  

Meno a priezvisko Funkcie 

PhDr. Anna Bašnárová riaditeľ školy, menovaná od 1.9.2012 

 

 

3. Údaje o rade školy:   

 

 Rada školy bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov po voľbách dňa 30.9. 2009.  Funkčné obdobie začalo dňom 30.9. 2009 

na obdobie 4 rokov. 

 

Členovia rady školy 

 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený/delegovaný za 
1. Ing. Ladislav Hluchý predseda rodičov 
2. RNDr. Pavel Mesároš člen rodičov 
3. Mgr. Ján Kolesár člen zriaďovateľa 
4. PaedDr. Vladimír Daniš člen zriaďovateľa 
5. Mgr. Ľudmila Palkovičová člen pedagogických zamestnancov 

 

 

Činnosť Rady školy za školský rok 2013/2014: 

Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné 

záujmy a záujmy žiakov a rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v 

oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k 

činnosti školy a školského zariadenia. 

Rada školy sa v školskom roku 2013/2014 oficiálne stretla 2, ale aj napriek tomu predseda 

komunikoval a riešil problémy s riaditeľkou MŠ priebežne a celoročne.  

Na svojich stretnutiach rada prerokovala:  

 plán práce materskej školy na školský rok 2013/2014, 

 školský poriadok, 

 prevádzkový poriadok,,  

 Školský vzdelávací program na školský rok 2013/2014, 

 výberové konanie, 

mailto:sona.rybarikova@post.sk
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 návrh zriaďovateľa ZD ECAV vo Zvolene na počty detí v triedach MŠ a kritéria 

prijatia detí do MŠ na školský rok 2014/2015,  

 spôsob manipulácie s peniazmi rodičov, 

 2% z daní, 

 pomoci MŠ pri materiálno-technickom vybavení, 

 aktivitám školy. 

 

 

 

 Iné poradné orgány školy 

 

Činnosť pedagogickej rady 

 

Hlavný obsah rokovaní:  Školský poriadok- jeho zmeny i dodatky, Plán práce školy, práca so 

Školským vzdelávacím programom, formy triedneho plánovania a vypĺňanie dokumentácie,  

hodnotenie zamestnancov, hodnotenie vzdelávania a jeho prínos do priamej práce s deťmi, 

analýza výchovno-vzdelávacej činnosti v jednotlivých vekových skupinách a hodnotenie 

realizovaných triednych projektov,  návrh zriaďovateľa na počty detí v triedach a kritériá na 

prijímanie detí, príprava na revidovanie učebných osnov Školského vzdelávacieho programu. 

Pozornosť sa venovala materiálno-technickému vybaveniu materskej školy.  

Prínos v  skvalitňovaní výchovno-vzdelávacej činnosti školy: prerozdelenie konkrétnych úloh 

pri plnení Plánu práce školy, práca so Školským vzdelávacím programom a zistenie, že je 

potrebné dodržiavanie formulára zvolenej formy triedneho plánovania,   vyhodnotenie 

výchovno-vzdelávacej činnosti počas školského roka, špecifická a príprava detí na školu,  

vypracovanie návrhov a odporúčaní pre nový školský rok, úspešnosť v realizácii školských 

a triednych projektov, záujem o ďalšie vzdelávanie.  

Kontrola záverov z pedagogických porád sa realizovala podľa aktuálnosti úloh priebežnou 

kontrolou a referovaním o splnených úlohách na začiatku pedagogickej rady. 

 

 

Činnosť metodického združenia 

Vedúca metodického združenia: Ľudmila  Palkovičová 

 

Plán metodického združenia sa zameral: 

K riešeniu problémového správania detí v jednotlivých triedach, aktualizácia webovej 

stránky, k integrácií informačno-komunikačných technológií do výchovno-vzdelávacieho 

procesu, k eliminácií hluku pri presunoch do školskej jedálne, k správnemu spôsobu 

zapisovania do triednych kníh, k využívaniu metodických materiálov odbornej literatúry.  

Učebné osnovy a triedne plány  overovali všetky pedagogické zamestnankyne v priamej 

výchovno-vzdelávacej práci. 

 

Právne vedomie a odborné kompetencie: pedagogickí zamestnanci si mohli zvyšovať  

sebavzdelávaním  a  samoštúdiom  platnej legislatívy, ktorá bola publikovaná najmä 

v jednotlivých číslach časopisu Škola manažment legislatíva, v praktických príručkách 

Manažment materskej školy, Materská škola a jej riadenie. Učiteľky si mohli naštudovať aj 

odborné články a príspevky na stránke www.ecav.sk 
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 Údaje o počte detí  

 
  

 T
ri

ed
y

  

Stav k 15.9.2013 Stav k 31.8.2014 

Veková 

kategória 

Počet 

detí 

spolu 

Z toho 

2 ročné 

deti 

Predškoláci 

In
te

g
ro

v
a

n
é 

d
et

i 

Veková 

kategória 

Počet  

detí  

spolu 

Z toho 

2 ročné 

deti 

Predškoláci 

In
te

g
ro

v
a

n
é 

d
et

i 

S
p

o
lu

 Z toho 

5-6 

ročné 

deti 

OPŠD 

S
p

o
lu

 Z toho 

5-6 

ročné 

deti 

OPŠD 

1. 3-4 17       17      

2. 4-5 20       20      

3. 4-6 24  17 17    24  17 17 1  

 

Spolu 

 

61 

 

 

 

17 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

61 

 

 

 

17 

 

17 

 

1 

 

 

 

Počet zapísaných detí v školskom roku 2013/2014 v malej triede je 17. 

Ročná priemerná dochádzka za 1.triedu je 10,54. 

 

Počet zapísaných detí v školskom roku 2013/2014 v strednej triede je 20. 

Ročná priemerná dochádzka za 2.triedu je 15,48. 

 

Počet zapísaných detí v školskom roku 2013/2014 vo veľkej triede je 24. 

Ročná priemerná dochádzka za 3.tiredu je 18.72. 

 

 

 

 

Uplatňované vzdelávacie plány 

P. č. Veková kategória Uplatňovaný učebný plán (názov a krátka charakteristika) 

1.   

3 – 6 ročné deti 

Školský vzdelávací program  "Cesta za poznaním" -  nudiť sa 

nebudeme, hrať sa naučíme a na cestu poznania sa dáme, pri tom si 

ruky podáme a slušne sa správame.   

2. 6 ročné deti Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou 

povinnou školskou dochádzkou v materských školách 

 

 

Počet PC pravidelne využívaných vo výchovno-vzdelávacej činnosti a počet interaktívnych 

tabúľ využívaných vo výchovno-vzdelávacej činnosti: 

 

Počet PC Počet interaktívnych tabúľ 

                                     1                             0 
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 Fyzický počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov  

Materská škola Počet  Počet 

Zamestnanci MŠ spolu:                        7 

- z toho PZ*          6 - z toho NZ**      1 

Z počtu  PZ: Z počtu NZ 

- kvalifikovaní          5 - špeciálny pedagóg***       

- nekvalifikovaní          0 - upratovačky       1 

- dopĺňajú si vzdelanie          1 - ostatní   
Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci, NZ** – nepedagogickí zamestnanci, špeciálny pedagóg*** – ak je 

platený podľa osobitej tabuľky (nie pedagogickej) 

 

 

 

 

 

4. Koncepcia školy a školského vzdelávacieho programu na roky 

2013 – 2014 
 

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy: 

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy 

v školskom roku 2013/2014 bolo zabezpečené najmä z dvoch zdrojov. Boli to prostriedky 

pridelené v rozpočte na originálne kompetencie  a príspevky zákonných zástupcov detí.  
 

 Vnútorná kontrola bola zameraná na plnenie pracovných povinností zamestnancov 

a dodržiavanie predpisov bezpečnosti pri práci. Všetci zamestnanci absolvovali školenie 

BOZP a PO. 

 

 V materiálno-technickej oblasti sme získaním 2% z daní doposiaľ zrealizovali úpravu 

priestoru na chodbe materskej školy. Získaním sponzorov od rodičov materská škola 

skvalitnila podmienky výchovno-vzdelávacej činnosti, doplnila triedy o nové učebné 

pomôcky a didaktickú techniku. 

 

             Doplnili sme detskú knižnicu z ponuky Tranoscius,  plánujeme obdarovať v budúcom 

školskom roku  každé dieťa pri sviatku narodenín  knižkou uvedeného vydavateľstva 

„Stvorenie sveta“. 

 

Pedagogickí zamestnanci sa zapojili do vzdelávacích programov v systéme celoživotného 

vzdelávania. 

 

 

 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky.  

 

 Kvalitná  príprava detí na školu je jedným z našich hlavných cieľov Školského 

vzdelávacieho programu. Informácie o úspechoch v základnej škole a v pozitívnom hodnotení 

rodičov i pedagógov základnej školy sú spätnou väzbou, ktorá potvrdzuje dobré výsledky 

práce materskej školy. Deťom ktoré absolvovali posledný ročník vzdelávania v materskej 

škole, sme na slávnostných službách Božích v kostole odovzdali osvedčenie o absolvovaní 

predprimárneho vzdelania. 
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Rozvoj estetického cítenia 

Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v našej materskej škole je rozvíjanie estetického 

cítenia prostredníctvom nadobúdania výtvarných zručností. Výtvarná tvorba  bola vedená 

podľa výchovno-vzdelávacích plánov a tém v jednotlivých týždňoch. Deti vyrábali darčeky 

pre rodičov pri rôznych príležitostiach a zapojili sa aj do výtvarných súťaží. Vo výtvarnej 

súťaži  pod názvom „Môj zážitok z bábkového divadla“, ktorú vyhlásilo Bratislavské bábkové 

divadlo boli ocenené tri individuálne práce. Deti sa zapojili do výtvarnej súťaže, ktorú 

vyhlásil Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku k 500. výročiu reformácie. Pracovali 

sme na návrhu poštovej známky.  

 

U mnohých detí bolo v priebehu roka vidieť zlepšenie grafomotorických a výtvarných 

zručností, lepší úchop ceruzky. Kladne hodnotíme  aj to, že vďaka primeranej motivácii  sa 

u detí prejavil väčší záujem o kreslenie. Výtvarné práce niektorých detí dosahujú vzhľadom 

k ich veku veľmi vysokú úroveň. 

 

Anglický jazyk 

Rovnako súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole je  výučba anglického 

jazyka, ktorá  prebiehala dva krát do týždňa.  Deti sa učili pracovať s pracovnými zošitmi, 

ktoré boli prispôsobené ich veku a rozdelené do jednotlivých tém.  Deti si rozvíjali 

predovšetkým slovnú zásobu. Dôraz sme kládli na  utváranie pozitívneho vzťahu 

k anglickému jazyku zábavnou formou prostredníctvom hier, ukazovacích detských 

anglických piesní.  

 

 
V oblasti prevencie spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradňou zameranou 

proti agresií a násiliu v materskej škole. a získavame zručností, ktoré môžu podporiť zdravý 

psychický vývin detí. 

Materská škola sa zapojila do projektu Zdravý úsmev s cieľom na dentálnu starostlivosť.  

Spolupráca s knižnicou sa zamerala na rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti. Učením hrou 

s vlastným čitateľským preukazom predškolák/preukaz sme podporili záujem o poznanie detí, 

uplatnili sme stratégiu zážitkového učenia. Po profesionálnych divadelných predstaveniach 

sme s deťmi overovali porozumenie príbehu formou rozhovoru, tvorivej dramatiky, opisom 

výtvarne stvárneného zážitku. 

 

 

Krúžková činnosť 

Rozvíjanie pohybového a hudobného cítenia bolo podporované krúžkovou činnosťou 

v spolupráci so SZUŠ Art Pegas.  

Deti navštevovali tanečný krúžok zameraný na utváranie vzťahu k ľudovej hudbe a k folklóru. 

Jednoduché ľudové piesne a tanečné kroky, ktoré sa v priebehu roka naučili prezentovali aj na 

besiedke venovanej dňu matiek.  

Hudobná výchova bola vedená hrou na hudobné nástroje: flauta a klavír. Kladne hodnotíme  

to, že u detí sa prejavil záujem o hranie na týchto hudobných nástrojoch, a rozvinul sa cit pre 

rytmus a hudbu.  

 

Ostatné aktivity 

Niektoré deti z materskej školy  navštevovali v zime  kurz korčuľovania a v lete kurz 

plávania. Veľmi kladne hodnotíme  kurz gymnastiky pre všetky deti z materskej školy. 

Gymnastický kurz bol zameraný na cieľ výchovy predškolského veku, pre potrebu podpory 

zdravia, posilnenia imunitného systému detského organizmu (vylepšiť motoriku, nadobudnúť 
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lepšiu imunitu, mať správne držanie tela, zlepšiť svalovú hmotu, správne dýchať, povzbudiť 

psychiku, prekonať strach.) 

Deti počas školského roka navštevovali aj kultúrne inštitúcie: Bratislavské bábkové divadlo, 

Slovenské národné divadlo, Slovenská filharmónia a Nová budova Slovenského národného 

divadla. Našim cieľom bolo priblížiť deťom svet divadla a opery a prostredníctvom toho ich 

viesť aj ku kultúrnemu a spoločenskému prežívaniu. 

 

 V  školskom roku sme sa zamerali na  duchovné vedenie detí  čítaním biblických príbehov, 

modlitbami. Našou snahou bolo prirodzene v deťoch zanechávať duchovné hodnoty pri 

každodenných činnostiach, riešení konfliktov (napríklad vedieť požiadať o odpustenie, vedieť 

sa ospravedlniť, pomôcť...)  

 

 

Ciele na školský rok 2014/2015 

 

Ako ciele do ďalšieho školského roka si stanovujeme naďalej rozvíjanie kresťanských 

hodnôt detí. Chceme sa venovať čítaniu a poznávaniu biblických príbehov, 

kresťanských detských piesní a chvál, modlitieb. Našim cieľom je rozvíjať 

grafomotorické zručnosti, rozvíjať estetické a hudobné cítenie tak, aby deti boli 

plnohodnotne pripravené do prvého ročníka základnej školy.   

Uvoľňovacími cvikmi rozvíjať jemnú motoriku detí. Rozvíjať logické myslenie detí 

formou bludísk, doplňovačiek a triedenia.  

 Chceme dbať aj na dobré vzťahy medzi deťmi, podporovať kamarátske vzťahy 

a správanie počas celého dňa prostredníctvom motivačných aktivít. Dôležitá je aj dobrá 

atmosféra v triede, podporovanie kamarátskych vzťahov, pozitívne hodnotenie seba aj 

druhých, poznávanie pravidiel v triede a v materskej škole.  

Predovšetkým však chceme deti naďalej viesť ku hodnotám, ktoré v nich zanechajú 

dobrý základ, na ktorom budú stavať aj v čase, keď opustia brány našej materskej 

školy.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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5. Vyhodnotenie plnenia plánu práce materskej školy 
 

 Aktivity organizované materskou školou 

(Uvádzať len vlastné aktivity školy – aktivity realizované z iniciatívy školy)  

Mesiac Aktivita Popis 

September 

Malí ochrancovia prírody - 

jesenná vychádzka do 

prírody Cieľ: Pestovať u detí 

kladný vzťah k prírode,  

osvojovať si základné 

poznatky o nej, vnímať a 

prežívať krásu jesennej 

prírody, sfarbenie listov, 

dozrievanie plodov...  

Deti sa z vychádzky veľmi tešili. Všetko si všímali, 

každú drobnosť - lienky, mravčekov, slimákov... 

Obdivovali stromy, listy, ich tvar, farbu, listy vo 

vetre, padajúce listy... Dozvedeli sa, že chrániť 

prírodu znamená prírode rozumieť a starať sa o 

všetko čo žije, o zvieratá i rastliny. Deti vyjadrili 

túžbu starať sa o prírodu a ochraňovať ju, pretože si 

uvedomili jej význam pre náš život. Veď len také 

stromy sú nielen krásne, ale aj nesmierne užitočné - 

pohlcujú škodlivé látky, v ich korunách si vtáky 

stavajú svoje hniezda.... 

Stretnutie rodičov - ZRPŠ 

Cieľ: Oboznámiť rodičov s  

prevádzkou MŠ, na čo sa 

škola zameriava, aké je jej 

poslanie, ciele. 

Na triednom stretnutí sa rodičia oboznámili s 

koncepciou práce školy na nastávajúci školský rok. 

Zúčastnili sa v hojnom počte a vyjadrili túžbu 

vzájomnej spolupráce školy a rodiny pre blaho detí. 

Športový deň Cieľ: Rozvíjať 

u detí záujem o pohyb podľa  

hesla: V zdravom tele, zdravý 

duch. 

Deti sa zábavnou formou zahrali rôzne súťaživé hry 

z čoho mali veľkú radosť. Dodržiavali zvolené 

pravidlá, spolupracovali, povzbudzovali sa 

navzájom. Rozvíjali si vytrvalosť, pohyblivosť a 

učili sa zároveň zdravej súťaživosti. Bol to vydarený 

a šťastný deň.  

Dentálna hygiena V 

spolupráci so zubnou 

ambulanciou MUDr. I. 

VISKUPOVEJ - v  projekte 

"Zdravý úsmev" je našim 

cieľom: Zaujať pozitívny 

postoj detí k svojmu zdraviu. 

Návštevou sestričky zo zubnej ambulancie priamo v 

MŠ sa deti primeraným spôsobom dozvedeli o tom, 

aké dôležité je sa starať o svoje zúbky, aby získali 

dostatočnú  prevenciu voči zubnému kazu, a to 

hlavne správnou stravou, ale aj správnou technikou 

čistenia zúbkov. Deti si ju vyskúšali a predškoláci si 

zúbky fluorizovali zároveň. Naučenú techniku deti 

praktizovali v MŠ počas celého školského roka  

čistením zúbkov po obede. 

Príprava krúžkovej činnosti 

Cieľ: Nadviazať spoluprácu so 

SUŠ ART PEGAS. 

Na pedagogickej porade sme premýšľali o tom, ako 

by sme obohatili život detí v našej MŠ. Dohodli sme 

sa, že sa zameriame na rozvoj ich hudobného prejavu 

formou krúžkovej aktivity v poobedňajších hodinách, 

a to v spolupráci so SUŠ ART PEGAS. Prihlásené 

deti druhej a tretej triedy navštevovali  výuku hry na 

klavíri, flaute, nácvik folklórneho tanca. Na krúžky 

sa vždy veľmi tešili a s dosiahnutými výsledkami sa 

prezentovali na besiedke pripravenej ku Dňu matiek 

a Dňu rodiny, kde zožali veľký potlesk. 
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Október 

Bratislavské bábkové 

divadlo - Opice z našej 

police Cieľ: Oboznámiť deti s 

prostredím divadla. 

Predstavenie vnímať pozorne 

a s citovým zaangažovaním.  

Predstavenia sa zúčastnili všetky deti materskej školy 

na voľnú vstupenku, ktorú nám BBD darovalo ako 

bonus, pretože sme sa zapojili do výtvarnej súťaže, 

ktorú divadlo vyhlásilo a získali sme 1. miesto za 

najlepšiu kolektívnu prácu. Deťom sa predstavenie 

veľmi páčilo. Bolo spracované veľmi vtipne. Všetci 

sme mali hlboký umelecký zážitok. Aj túto tému deti 

následne výtvarne stvárnili.  

Návšteva knižnice Cieľ: 

Pestovať u detí kladný vzťah 

ku knihe 

Pani knihovníčka Iveta Kopanická deťom peknou 

formou porozprávala a čítaním z kníh na tému: 

Jesenné obdobie,  dozrievanie ovocia a zeleniny 

priblížila toto pekné obdobie. Deti si potom prezerali 

knihy v knižnici a tie, ktoré ich zaujali si zapožičali. 

Prínos: u detí sa prehĺbil vzťah ku knihám a túžba 

prostredníctvom kníh získavať nové poznatky. 

Biofarma Príroda - Stupava  
Cieľ: Učiť deti poznať na 

základe vlastného pozorovania 

niektoré domáce a 

hospodárske zvieratá.  

Na farmu sme išli objednaným autobusom so 

všetkými deťmi. Privítalo nás prekrásne prostredie, 

nádherná príroda a to najvzácnejšie pre naše deti, 

zvieratká. A bolo ich tam veru neúrekom. Ovčiarsky 

pes strážil stádo so 120-timi ovcami. V ohradách boli 

husi, kačky, sliepky, kohúty, ale aj 2 koníky, poník, 

somárik, kozy... A všade nás sprevádzali mačičky. 

Deti boli nadšené, ničoho sa nebáli, všetko ich 

zaujímalo, na všetko sa vypytovali. Tešili sa, keď s 

bačom Janom mohli kŕmiť zvieratká. Pre život detí to 

malo veľký prínos nielen poznávací, ale aj citový. 

Svetový deň výživy Cieľ: 

Poznať, rozlíšiť, triediť a 

vyberať si zdravé potraviny. 

V rámci Svetového dňa výživy sme pre deti v 

spolupráci so školskou jedálňou pripravili 

ochutnávku nátierok, ovocia a zeleniny, čím sa deti 

učili chápať význam zdravej výživy pre život 

človeka. Deti kládli rôzne otázky prečo jesť to či 

ono. A boli nadšené, keď sa dozvedeli, že keď sa 

budú správne stravovať vyrastú z nich zdravé a silné 

deti.  

Prínos: Získavanie návykov zdravého stravovania. 

November 

Depistáž v MŠ Cieľ: Zistiť 

úroveň stupňa vývoja 

umožňujúci dieťaťu úspešne si 

osvojovať školské vedomosti 

a zručnosti. 

Pani psychologička PhDr. Marta Krchňavá z Centra 

pedagogickopsychologického poradenstva a 

prevencie so všetkými deťmi, predškolákmi, po 

písomnom súhlase rodičov, po skupinkách urobila 

základné orientačné vyšetrenie školskej zrelosti, aby 

zistila celkovú úroveň pripravenosti detí na vstup do 

ZŠ.  
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Stražanovo bábkové divadlo 

v MŠ s predstavením:  

"Červená čiapočka". Cieľ: 

Zoznámiť deti s rôznymi 

umeleckými žánrami.  

Stražanovo bábkové divadlo je najstarším bábkovým 

divadlom na Slovensku.  Manželia Ladislav a Lýdia 

Stražanoví zavítali aj do našej MŠ a všetky deti 

potešili  svojim umením. Predviedli bábkové 

divadelné predstavenie pod názvom "Červená 

čiapočka".  Všetci sme sa tešili z krásneho stvárnenia 

známej rozprávky i z toho, že dobro nakoniec 

zvíťazilo nad zlom.  

Návšteva centra Detskej 

misie, Nového kostola na 

Legionárskej ul. + lentilková 

párty Cieľ: Sprostredkovať 

deťom miesto, odkiaľ k nám 

do MŠ týždeň čo týždeň, 

prichádzajú s Božím slovom 

pracovníci Detskej misie. 

Exkurziou autobusom do centra detskej  misie sa deti 

oboznámili s jej sídlom. Bolo to pre nich veľmi 

podnetné. Jej pracovníci nás s  láskou  všetkých 

privítali, pohostili, čítali z Biblie, hrali na gitare a 

učili deti spievať krásne náboženské piesne. Deti sa 

tešili aj z pripravenej Lentilkovej párty. Na záver 

oduševnene zaspievali v kostole piesne na Božiu 

chválu. Bolo to ozaj prekrásne dopoludnie s hlbokým 

duchovným zážitkom, ktoré dlho rezonovalo v 

detských srdiečkach. 

Dentálna hygiena  - II. 

Trieda 

V spolupráci so zubnou 

ambulanciou MUDr. I. 

VISKUPOVEJ - v  projekte 

"Zdravý úsmev" je našim 

cieľom: Zaujať pozitívny 

postoj detí k svojmu zdraviu. 

 Návštevou sestričky zo zubnej ambulancie priamo v 

MŠ sa deti primeraným spôsobom dozvedeli o tom, 

aké dôležité je sa starať o svoje zúbky, aby získali 

dostatočnú  prevenciu voči zubnému kazu, a to 

hlavne správnou stravou, ale aj správnou technikou 

čistenia zúbkov. Deti si ju vyskúšali a predškoláci si 

zúbky fluorizovali zároveň. Naučenú techniku deti 

praktizovali v MŠ počas celého školského roka  

čistením zúbkov po obede. 

December 

Koncert žiakov zo ZUŠ J. 

Albrechta v MŠ  Cieľ: 

Obohacovať detské poznanie a 

ich estetické cítenie 

počúvaním spevu a hry na 

rôznych hudobných 

nástrojoch. 

Na naše pozvanie prišli do našej MŠ učitelia ZUŠ 

Topoľčianska 15 so svojimi  žiakmi, ktorí nám  

zaspievali a zahrali na rôznych hudobných 

nástrojoch. Hrali ozaj veľmi pekne a precítene. Deti 

pozorne sledovali ich vystúpenie. Vnímali ako 

jednotlivé nástroje vyzerajú, ale aj to aký zvuk 

vydávajú. Veľmi sa im to páčilo. Svojich starších 

kamarátov odmenili srdečným potleskom. 

Koncertu sa zúčastnili všetky deti MŠ. 

Prínos: Spontánne hry detí na spevákov a 

muzikantov. A veľká túžba tiež vedieť tak krásne 

spievať a hrať.   
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Konzultácie rodičov 

predškolákov so 

psychologičkou. Cieľ: 

oboznámiť rodičov s 

výsledkami Orientačného 

vyšetrenia školskej zrelosti.  

V poobedňajších hodinách v priestoroch MŠ, v 

zborovni, prebehla individuálna konzultácia rodičov 

predškolákov s pani psychologičkou PhDr. Martou  

Krchňavou z Centra pedagogickopsychologického 

poradenstva a prevencie, na ktorých ich oboznámila s 

výsledkami Orientačného vyšetrenia školskej 

zrelosti. Prínos: Rodičia sa dozvedeli na akej úrovni 

ich deti sú, v čom treba pridať, na čom zapracovať, 

aby vstup do ZŠ bol vskutku radostný a 

bezproblémový. 

Mikuláš v materskej škole 

Cieľ: Zoznámiť deti s 

postavou Mikuláša, ktorý 

poslušné deti s láskou 

obdarúva. 

6. decembra zavítal medzi nás Mikuláš v sprievode 

veselej anjeličky. Naučili deti spievať  vtipnú 

pesničku, čím navodili veľmi príjemnú atmosféru. Aj 

deti  o dušu spievali a recitovali. No hlavne 

sľubovali, že budú dobré a poslušné, za čo si 

vyslúžili od Mikuláša sladkú odmenu. Nakoniec sa s 

nimi na pamiatku vyfotografovali  pri vianočnom 

stromčeku. Bol to deň plný zábavy, na ktorý deti 

dlho spomínali. 

Deň otvorených dverí v EZŠ 

Palisády Cieľ: Sprístupniť 

rodičom budúcich školákov 

aktivity a zameranie školy na 

Palisádach. 

Pred zápisom do základných škôl bol v EZŠ na 

Palisádach Deň otvorených dverí. Pretože deti v 

našej MŠ na vstup do tejto školy adekvátne 

pripravujeme, urobili sme v hale našej MŠ obsiahlu 

nástenku z jej prostredia. Takýmto spôsobom sme 

rodičom priblížili aktivity a zameranie tejto školy.  V 

materskej škole kladieme pevný základ so 

zameraním na náboženskú výchovu a tešíme sa, keď 

na ňom ďalej stavajú a vyberú si na svoj ďalší tozvoj 

práve školu na Palisádach. Naša snaha prináša aj 

svoje ovocie. V školskom roku 2014/2015 zasadne 

do jej lavíc 7 našich žiakov, čo nás veľmi teší. 

Kresťanské bábkové 

divadielko v našej  MŠ.  

Cieľ: pripraviť deti na príchod 

nášho Spasiteľa, Ježiša Krista 

a pochopiť hlavný význam 

Vianoc. 

V spolupráci s pani Popikovou zavítalo k nám 

Kresťanské bábkové divadielko Benjamín z 

rodinného centra na Legionárskej ulici. Sledovaním 

predstavenia s názvom: Ježiško v jasličkách 

narodený, sa deti učili vnímať s citovým 

zaangažovaním bábkové divadlo. Deti ho veľmi 

pozorne sledovali, ale aj intenzívne prežívali. Tešili 

sa, že Láska prišla medzi nás a že Vianoce sú hlavne 

o tom, aby sme sa mali skutočne radi. 

Na predstavení sa zúčastnili všetky deti MŠ. 

Následne sa pýtali , čo je to mať rád? A dostali 

odpoveď, že mať rád je niečo veľmi krásne. 

Napríklad urobiť svojim blízkym pod stromček 

vlastne vyrobený darček, či nakresliť obrázok a pod. 

Veľmi sa z toho poznania tešili. 
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Vystúpenie detí v kostole na 

3. adventnú nedeľu Cieľ: 

Učiť deti radostne prežívať 

obdobie prípravy na slávenie 

Narodenia Pána.  

Deti našej MŠ vystúpili na Službách Božích v 

evanjelickom kostole v Petržalke s pekným 

vianočným programom. Spievali s veľkým 

oduševnením a naplnili tak význam tejto nedele, 

ktorá je nedeľa, v ktorej sa máme radovať! A všetci 

sme sa veľmi radovali. Vďaka Ti Pane. 

Vianočná besiedka detí Cieľ: 

Osláviť najkrajší sviatok v 

roku,  Vianoce, v zborovej 

sieni na Strečnianskej ulici.  

Pani učiteľky s veľkou láskou nacvičili s deťmi 

vianočný program pre rodičov s odovzdávaním nimi 

vyrobenými darčekmi a následným pohostením. 

Všetko prebehlo vo veľmi príjemnej atmosfére a 

pohladilo dušu prítomných hostí, detí i nás všetkých. 

Vystúpenie predškolákov 

pre dôchodcov v zborovej 

sieni na Strečnianskej ulici. 

Cieľ: Učiť deti uctiť si ľudí 

každého veku a rozdávať im 

radosť. 

Deti pod vedením pani učiteliek pripravili pred 

Vianocami program, ktorým potešili starších ľudí z 

cirkevného zboru v Petržalke, ktorí mali z toho veľkú 

radosť. 

Január 

Deň otvorených dverí v MŠ 

Cieľ: Umožniť rodičom a 

prípadným budúcim žiačikom 

spoznať ako v praxi prebieha 

vyučovanie v našej materskej 

škole, aké sú naše ciele a 

zamerania. 

Rodičia i deti si so záujmom poprezerali priestory 

MŠ. Videli deti pri ranných hrách, ale aj to, ako 

prebieha výuka anglického jazyka,  výtvarnej 

výchovy a aj prácu detskej misie. Veľmi sa im u nás 

všetko páčilo. Detskí návštevníci mali priestor aj na 

hry v detských kútikoch. Spolu s deťmi zo škôlky si 

zahádali hádanky a aj zaspievali.  A vôbec sa  im 

nechcelo od nás odísť. 

Rodinný koncert v 

Slovenskej filharmónii „Aj 

hudba má svoju tvár“  Cieľ: 

Viesť deti ku kultúrnemu 

a spoločenskému prežívaniu. 

Stráviť spoločný čas spolu 

s rodinami detí. 

 Rodičia sa spolu s deťmi zúčastnili na koncerte 

v Slovenskej filharmónii. Slávnostné oblečenie ešte 

viac upevňovalo slávnostnú atmosféru. Deti sa 

prostredníctvom koncertu oboznámili s rôznymi 

hudobnými štýlmi.  

Kurz korčuľovania Cieľ: 

Rozvíjať psychomotorické 

kompetencie detí. 

Realizácia: v novej športovej hale v Petržalke. Kurzu 

sa zúčastnili prihlásené deti. Veľa sa naučili a mnohí 

prejavili túžbu sa tomuto športu naďalej venovať. 

Február 

POLROČNÉ PRÁZDNINY    

Kurz korčuľovania Cieľ:  

Umožniť deťom získať 

základy korčuľovania. 

Deti sa naučili zvládnuť rovnováhu, chôdzu, sklz 

vpred, pokročilejší korčuľovanie vpred, vzad, zmenu 

smeru a zastavenie. 

Prínos: Rozvoj pohybových zručností, radosť z 

pohybu. 



14 

 

Karneval v MŠ Cieľ: 

Prejavovať radosť a empatiu v 

spoločnej aktivite. 

Deti sa prezentovali na karnevale v rôznych 

maskách. Pekne sa predstavili a svoju novú identitu 

aj prežívali. Zahrali sa rôzne súťaživé hry, ale hlavne 

sa dosýta vytancovali a aj pohostili. 

Prínos: sebarealizácia detí, pocit uvoľnenosti, 

napodobňovanie hrdinov rozprávok, spontánnosť a 

vzájomná empatia. 

Príde k nám KÚZELNÍK 
Cieľ: Oboznámiť deti s 

profesiou kúzelníka. 

Všetky deti a aj my pani učiteľky sme boli návštevou 

a vystúpením profesionálneho  kúzelníka a 

iluzionistu, pána Petra  Šestáka nadšené. Vedel 

zaujať svojou prirodzenosťou, vtipom a šarmom. 

Deti sa bavili, smiali, otvárali oči od úžasu. Ešte dlho 

po jeho návšteve sa dohadovali ako to len robil... 

JARNÉ PRÁZDNINY (24. - 

28.2.2014)  

  

Marec 

Tvorivé dielne: Tvorba 

biblickej knihy - "Stvorenie 

sveta". 

Cieľ: Priblížiť deťom 

Stvorenie sveta 

 Deti spoločne vyrábali Biblickú knihu o stvorení 

sveta. Každé dieťa znázornilo a namaľovalo jeden 

deň. Na konci týždňa deti túto knihu prezentovali 

a všetci sa tešili zo spoločnej odvedenej práce.  

Návšteva knižnice   Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti. Učením 

hrou sme podporili záujem o poznanie detí, 

uplatnili sme stratégiu zážitkového učenia. 

Jarná prechádzka do blízkej 

prírody Cieľ: Učiť deti 

poznávať krásu prebúdzajúcej 

sa jarnej prírody, ktorá prináša 

do života radosť a smiech. 

Tento deň sme išli na prechádzku v dvoch skupinách. 

Malá trieda s ruksakom na chrbátiku cupkala so 

svojimi pani učiteľkami popri Chorvátskom ramene. 

Hneď na začiatku nás privítal škrekot žiab, ale aj 

plávajúce kačky a na vajíčkach sediaca labuť. 

Slniečko príjemne hrialo, trávička sa zelenala a v nej 

rozkvitali prvé púpavy a iné jarné kvietky. Deti 

veselo štebotali a všetko so záujmom pozorovali.  

Stredná a veľká trieda sa vybrala k Veľkému 

Draždiaku. Tiež mali veľa krásnych zážitkov a 

prebúdzajúca sa jarná príroda ich očarila.  

Milan Dubovský: Opera pre 

deti v štyroch obrazoch: 

Veľká doktorská rozprávka 

Cieľ: Priblížiť deťom 

hudobnodramatické dielo 

hrané na scéne Slovenského 

národného divadla v  

historickej budove. 

V opere sa odohral príbeh Doktora Majzlíka, ktorý v 

snoch ošetruje čarovné bytosti a snaží sa im pomôcť. 

Herci zapájali deti do deja a počas opery sa striedalo 

hovorené slovo s hudobnými číslami. Operný spev 

bol veľmi zrozumiteľný, vyjadroval emócie a 

rozprávkové zvuky. Veľká doktorská rozprávka nám 

ukázala  aká vie byť opera krásna a zábavná. Na 

predstavení sa zúčastnili všetky deti MŠ. Budovou 

divadla boli očarení a predstavenie pozorne 

sledovali. Deti sa už cestou v autobuse pýtali, kedy 

opäť pôjdu do toho krásneho divadla, lebo sa im tam 

všetko preveľmi páčilo. Z čoho sme mali veľkú 

radosť. 
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Apríl 

Gymnastika Cieľ: Zlepšiť 

pohybovú kultúru detí v 

priestoroch gymnastickej 

telocvične na rôznom náradí. 

V spolupráci s pánom Hečkom - ŠK Tempo s.r.o. 

sme sa zúčastnili so všetkými deťmi týždenného 

kurzu gymnastiky v TJ Sokol. Kurz bol zameraný na 

celostný pohybový rozvoj detí, na precvičenie a 

rozhýbanie celého tela, rozvoj vytrvalosti, 

pohyblivosti, spolupráce. Deti si najskôr rozcvičili 

celé telo, všetky svalové partie. Potom sa rozdelili do 

skupiniek, kde si  následne zacvičili pod vedením 

skúsených cvičiteľov na rôznom telocvičnom a 

gymnastickom náradí ako sú žinenky, rebriny, kruhy, 

kladina, hrazda, trampolína... Všetko bolo 

prispôsobené veku a možnostiam detí. Prínos: Kurz 

prebiehal v príjemnej atmosfére. Posilnila sa 

obranyschopnosť detského organizmu a tiež 

správneho držania tela. Deti sa učili disciplíne, 

odvahe, rozšíril sa im obzor a poznanie, že „Bez 

pohybu nie je život, kto sa nehýbe – nežije.“   

Vystúpenie detí v kostole na 

Strečnianskej ulici (Služby 

Božie pred Veľkou nocou)  

V Evanjelickej kostole na Strečnianskej ulici sa 

uskutočnili služby Božie na pripomienku blížiacich 

sa Veľkonočných sviatkov. Vystúpili na nich  aj deti 

našej MŠ s pripraveným programom. 

Detské Služby Božie V 

Malom kostole na Panenskej 

ulici Cieľ: Sprostredkovať 

deťom účasť na Detských 

Službách Božích. 

Objednaným autobusom sme sa dopravili do mesta a 

v Malom evanjelickom kostole sa celá naša MŠ 

zúčastnila na Pôstnych Službách Božích spolu s EZŠ. 

Deti z našej škôlky oduševnene zaspievali pieseň Si 

môj Pán, Ježiš Kráľ. Potešil nás program žiakov 

1.A.EZŠ, pretože v ňom vystupovali aj naši bývalí 

žiaci. Pani farárka Lukačovská mala veľmi peknú 

kázeň, do ktorej zapojila aj deti, aby správne 

pochopili Evanjelium zo Svätého Písma. Prínos: 

Úžasný duchovný zážitok a pochopenie, že sám 

Kristus chce byť našou odmenou, keď verne 

pracujeme a Pána Boha nadovšetko milujeme. 

17.4. - 22. 4. - veľkonočné 

prázdniny 

  

Bratislavské bábkové 

divadlo - Kvak a Čľup Cieľ: 

Vnímať a naplno prežívať 

divadelné predstavenie 

zahrané profesionálnymi 

hercami. 

Na javisku sa nám predstavili dvaja rozkošní žabací 

páni: tučný Čľup a chudý Kvak. Spolu s nimi sme 

prežili celý rok - od jari až do zimy,  príhody smiešne 

i poučné, piesne pomalé i rýchle, krásne i veselé. 

Predstavenie rozprávalo o dôvere a potrebe 

kamarátstva. Deťom to prinieslo zábavu i poučenie 

zároveň. 

Máj 

Koncoročné fotenie + fotenie 

predškolákov na tablo  

Do materskej školy prišiel fotograf, ktorý odfotil deti 

po triedach. Najskôr každého samostatne a potom  

spoločné foto. Predškoláci sa fotili aj na 

pripravované tablo. 
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Vystúpenie detí v kostole na 

Strečnianskej ulici  ku Dňu 

matiek. Cieľ: Prejaviť lásku 

Stvoriteľovi a matkám, 

darkyniam života. 

Deti našej MŠ vystúpili na Službách Božích v 

evanjelickom kostole v Petržalke s pekným  

programom. Zaspievali a zarecitovali pred oltárom, 

aby tak prejali svoju lásku k Bohu, ale i svojim 

mamičkám, ktoré sa v veľkou láskou o ne starajú. 

Stražanovo bábkové divadlo 

v MŠ s predstavením: 

"Medovníkový domček"      

Cieľ: Vnímať s citovým 

zaangažovaním bábkové 

divadlo zahrané marionetami. 

Divadlo má veľmi krásne kulisy, oponu a 

prenádherné bábky z lipového dreva. Pán Stražan 

deti milo privítal. Predstavil seba i manželku. 

Povedal im, aby pozorne sledovali rozprávkový 

príbeh a ničoho sa nebáli, pretože v každej rozprávke 

dobro zvíťazí nad zlom. A deti naozaj sledovali 

príbeh s veľkým zaujatím, skoro ani nedýchali. Tešili 

sa, že zlá ježibaba bola potrestaná a deti 

vyslobodené. Keď si na záver mohli samé skúsiť 

bábky vodiť, boli v siedmom nebi. Predstavenie malo 

pre deti veľký prínos. Deti v prvej triede si žiadali 

hneď po jeho skončení bábky, lebo aj oni chceli byť 

takými divadelníkmi.  

Besiedka ku Dňu matiek a 

Dňa rodiny v zborovej sieni 

na Strečnianskej ulici Cieľ: 

vystúpením na besiedke 

prejaviť úprimnú lásku a úctu 

mamičkám i všetkým členom 

rodiny. 

Všetky deti sa na besiedku veľmi tešili. A v jeden 

krásny májový deň vystúpili so starostlivo 

nacvičeným programom. Spev, recitácia, tanec, 

hudba sa niesla celou sálou. Na tvárach prítomných 

rodičov, ale i starých rodičov sa zračilo dojatie a 

radosť. A pri odovzdávaní darčekov sa veru 

vykotúľala  i slzička, ktorá padla rovno k srdcu. Taký 

zázračný to bol deň! Prínos: Spontánnosť v prejave 

detí a upevnenie vzájomných vzťahov medzi deťmi, 

rodičmi a materskou školou. 

Vystúpenie detí pre 

dôchodcov V EDS Palisády 

 Deti sa zúčastnili vystúpenia v EDS na Palisádach. 

Spoločne zaspievali niekoľko detských piesní 

a svojou návštevou všetkých potešili. 

Jún 

Predstavenie  v novej  

budove SND, opera - 

Benjamin Britten: 

"Kominárik". Cieľ: Vnímať 

s citovým zaangažovaním dej 

opery. 

So všetkými deťmi materskej školy sme sa zúčastnili 

predstavenia s názvom Kominárik. Deti všetko 

intenzívne vnímali. Podnetov bolo naozaj veľa. Nové 

prostredie, javisko, hľadisko, hudobníci, dirigent, 

pohyb na javisku, hovorené slovo, spev, tanec, 

hudba, samotný dej... Všetko však bravúrne zvládli a 

tešili sa zo šťastného konca. Pochopili, že priateľstvo 

a ochota pomáhať je veľkou devízou. 
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Slávnostná rozlúčka 

predškolákov s 

odovzdávaním osvedčenia o 

ukončení predprimárneho 

vzdelávania Cieľ: Precítiť 

danú chvíľu a  uvedomiť si, že 

jedna etapa života sa práve 

končí a niečo nové deti čaká. 

A, že všetko je krásne. Aj 

nezabudnuteľné chvíle prežité  

v materskej škole. 

Deti sa dôstojne lúčili na Božích Službách v kostole 

na Strečnianskej ulici s jednou etapou svojho života. 

Prítomným precítene predviedli nacvičený 

rozlúčkový program. Poďakovali sa za starostlivosť a 

z rúk pani riaditeľky a triednej pani učiteľky prijali 

osvedčenie a knihu na rozlúčku. Počas programu sa 

premietali na plátno zábery jednotlivých detí a 

prítomným priblížili pestrý život detí v materskej 

škole. Rozlúčky sa zúčastnili všetci predškoláci a 

veľa kamarátov z iných tried, ktorý všetko intenzívne 

vnímali. 

Vystúpenie detí v Malom 

kostole pri príležitosti 2. 

slávnosti svätodušnej. Cieľ: 

Vysvetliť deťom pôsobenie 

Ducha Svätého. 

V spolupráci s EZŠ sme sa  zúčastnili na Božích 

Službách v Malom evanjelickom kostole na 

Panenskej ulici. Pani farárka Konopeusová vo svojej 

kázni vysvetlila deťom zoslanie Ducha Svätého a 

jeho zvláštne prejavy v živote každého človeka. Pán 

Ježiš povedal: Ak ma niekto miluje, bude 

zachovávať moje Slovo, a môj Otec ho bude milovať 

a prídeme k nemu a budeme prebývať u neho. a 

dôležité je, aby sme ho tak milovali, aby mohol ozaj 

natrvalo u nás prebývať. 

Kurz plávania detí strednej 

a veľkej triedy 

 Zlepšenie pohybovej kultúry detí, ako predpokladu 

pre zvládnutie iných športových činností a posilnenie 

imunitného systému detí predškolského veku. 

Enviromentálna výchova na 

tému Vesmír. Astronomické 

rozprávanie o vesmíre 

spojené s pozorovaním 

Slnka. Cieľ:  Vysvetliť deťom 

základné pojmy - Slnko, 

Mesiac, planéty Prečo objekty 

svietia; lety do vesmíru. 

Pán Peter Kráčalik so svojou asistentkou porozprával 

deťom o vesmíre, ktoré  doplnil krátkymi filmovými 

materiálmi. Potom deti ďalekohľadom pozorovali 

rôzne úkazy na oblohe. Prínos: Deti pozorne 

sledovali každé slovíčko, prebudilo to v nich záujem 

o tento vskutku zaujímavý vedný odbor.  



18 

 

Dopraváčik Cieľ: Oboznámiť 

deti s pravidlami cestnej 

premávky, poznať dopravné 

značky, semafor a učiť ich 

riadiť sa podľa nich. 

Po dohovore s hovorcom Mestskej polície hlavného 

mesta SR Bratislavy, PhDr. Petrom Plevom prišli na 

náš školský dvor policajti, ktorí tam urobili dočasné 

dopravné ihrisko. Križovatku so semaforom, cesty s 

dopravnými značkami. Deti si v tento deň priniesli 

do MŠ bicykle, odrážadla, kolobežky, na hlavu 

ochranné prilby... S policajtmi si najskôr o všetkom 

porozprávali, prešli si celú trasu a  sľúbili, že budú 

disciplinovaní . Potom im už nič nebránilo v tom, 

aby si naučené aj prakticky vyskúšali. A boli ozaj 

pozorní. Ale aj veľmi smutní, keď museli ihrisko 

opustiť, aby sa mohli vystriedať všetky deti. Prínos: 

Na vychádzkach si všímajú dopravné značky, sú 

disciplinovaní pri prechode cez cestu a stále chcú 

toho vedieť oveľa viac.  

 

 

 

 

 

6.   Ďalšie informácie o škole 
 Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 

 

6.1. Voľno-časové aktivity školy  

Názov krúžku Zameranie 
Počet 

detí 
Vedenie krúžku 

Hra na klavír, 

zobcová flauta 

Hudobná prípravka       SZUŠ ART PEGAS 

Pri Kríži 11, Bratislava 

Tanečno-pohybová 

výchova (folklór) 

Tanečná prípravka     SZUŠ ART PEGAS 

Pri Kríži 11, Bratislava 

 

 

 

 

 

6.2. Spolupráca školy s rodičmi detí 

  

S pomocou mnohých rodičov sme vytvorili kvalitnejšie prostredie pre deti, ktoré veríme že 

prispeje k  zlepšeniu sa úrovne vzájomnej komunikácie.  

Formy spolupráce:   

 Spoločné podujatia: slávnostné vystúpenia v kostole, slávnostné besiedky ku Dňu 

matiek,  výlet do ZOO,  otvorené hodiny z cudzích jazykov, deň otvorených dverí pre 

rodičov novoprijatých detí, Výstava Dary zeme, plenárne stretnutie rodičov, 

individuálne konzultácie s rodičmi, účasť rodičov na kurzoch korčuľovania, 

gymnastiky, slávnostného odovzdávania hlavnej ceny pre materskú školu 

v Bratislavskom bábkovom divadle, Dopraváčik  a iné aktivity s deťmi, 

 podpora materiálneho vybavenia školy (papiere na kreslenie, školské a kancelárske 

potreby, hračky, hygienické potreby pre deti,  poukazovanie  z  2% daní 
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6.2.2. Spolupráca s cirkevným zborom 

       Spolupracujeme s cirkevným zborom v Petržalke formou: 

- kultúrnych vystúpení detí v kostole, 

- realizáciou besiedok v zborovej sieni, 

- výstav výtvarných prác detí na prezentáciu materskej školy, 

- obohatením výtvarnými prácami Petržalský evanjelik, 

- kultúrnymi vystúpeniami detí pre dôchodcov, 

- motiváciou rodičov našich detí, aby sa deti zúčastnili letného denného tábora,     

  organizovaným petržalským zborom. 

-  motiváciou rodičov a rodinných príslušníkov aby sa zúčastňovali na vystúpeniach detí 

v kostole a zborovej sieni. 
 

 

6.2.3. Spolupráca so základnou školou  
Spolupráca so základnou školou ZŠ Palisády bola opäť úspešná.  

Do ZŠ  Palisády  odišlo v tomto školskom roku najviac detí (7) Vzájomná spolupráca nám 

umožnila získať spätnú väzbu o úrovni pripravenosti detí na školu. 

 

Formy spolupráce:  

 konzultácie učiteľky AJ v MŠ a učiteľky AJ na ZŠ Palisády,  

 opakovaná účasť detí MŠ na otvorenej hodine v ZŠ, 

 účasť učiteľky ZŠ v MŠ na stretnutí rodičov budúcich školákov pred povinným 

zápisom do školy v MŠ s pripraveným hudobným programom  

 zriadenie motivačnej nástenky „Prečo práve ZŠ Palisády“ vo vstupnej hale pred 

materskou školou, letáky a plagáty na podporu záujmu širokej verejnosti, 

 výučba  náboženskej výchovy sestrou spirituálkou v materskej škole, 

 

Prínos pre deti MŠ: Vzájomná spolupráca so základnou školou bola prínosom pre deti ako aj 

pre pani učiteľky. Mnohé z detí si už v tomto školskom roku zasadli do ich lavíc a prišli sa 

nám pochváliť s prvými jednotkami, z čoho máme nesmiernu radosť. 

 

6.2.4. Spolupráca s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

V skvalitňovaní výchovno-vzdelávacej činnosti s deťmi nám pomohla i spolupráca 

s odborníkmi z CPPPaP Hrobákova 3. 

Formy  spolupráce:  

 orientačné testy školskej zrelosti budúcich školákov v novembri 2013, po nich  sa 

uskutočnili individuálne konzultácie psychológa s rodičmi, s triednymi učiteľkami, s 

riaditeľkou. Neskôr vyhľadali niektorí rodičia pomoc v centre pri návrhoch na odklad 

povinnej školskej dochádzky a pomoc pri riešení neprimeraného správania sa detí. 

 

Prínos pre školu: odborné usmernenie rodičov, ktorí uvažovali o odklade školskej dochádzky 

a konzultácie na skvalitnenie vzťahov medzi deťmi navzájom i medzi deťmi a učiteľkami. 

 

6.2.5. Spolupráca s logopédiou 

Spolupráca s klinickým logopédom z ambulancie klinickej logopédie na Strečnianskej ulici v 

Bratislave, patriacej pod LOGOPEDICKÉ CENTRUM ASOBI, Logopédia,s.r.o., Šustekova 

2, Bratislava. 

Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina  

Cieľ: Intenzívna špecifická  príprava 4-6 ročných detí   na prechod do základnej školy. 

 Deti sa pri individuálnom prístupe učia počúvať a  sluchom rozlišovať hlásky v slovách. 
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Prínos: získanie základov pre čítanie s porozumením a predčitateľskú gramotnosť pred 

vstupom do ZŠ. 

Individuálne terapie v materskej škole sa realizovali len v prvom polroku, nakoľko 

logopedička vážne ochorela. 

 

6.2.6. Spolupráca so školskou jedálňou 

 

 Formy spolupráce: 

 podávanie zeleniny,  šalátov i ovocia niekoľkokrát v týždni, zapojenie sa do 

Mliečneho a ovocného programu,  

 zabezpečovanie dostatočného pitného režimu pre deti do tried, 

 príprava koláčov pre všetky deti  k detskej besiedke, rozlúčke predškolákov s deťmi 

v materskej škole 

 dobré vzťahy medzi zamestnancami MŠ a školskej kuchyne 

  

Nevyhnutnosť existencie školskej jedálne v areáli základnej školy je v tom  dôležitejšia, že 

okrem hlavného jedla pripravuje aj doplnkové stravovanie (desiatu, olovrant) pre všetky deti, 

zabezpečuje  mliečny a ovocný program pre zdravý vývoj detí. 

Negatívom a hendikepom pre materskú školu je vzdialenosť a opakovaný 3/deň prechod po 

chodbách a schodoch ZŠ. Po obedňajšom spánku sa hlavne u malých detí presun komplikuje.  

 

 

 

6.2.7. Spolupráca s autobusovou  dopravou J a K, s. r. o.  

Forma spolupráce: zabezpečenie dopravy detí materskej školy na podujatia organizované 

mimo materskej školy. 

Prínos pre školu: promptné zabezpečenie dopravy a za výhodných finančných podmienok. 

 

6.2.8. Spolupráca so základnou umeleckou školou:  

ZUŠ Jána Albrechta pripravila pre deti materskej školy zaujímavé hudobné podujatia a 

pomáhala nám rozvíjať talent detí v odbore hudobnom – hra na zobcovej flaute. 

 

Formy spolupráce: 

 koncerty  detí ZUŠ v materskej škole 1x, 

 koncerty pre deti materskej školy v ZUŠ, kde sa naše deti zapojili do programu, čo 

prispelo k osobnostnému rozvoju našich detí 2x, 

 vedenie záujmového krúžku v materskej škole, 

 príprava programu detí na slávnostnom vystúpení ku Dňu matiek 

 

Prínos pre deti: rozvoj jemnej motoriky, sluchu a reči,  umelecký zážitok z hry starších detí i 

detí z materskej školy na hudobných nástrojoch, podpora zdravého sebavedomia a sebaistoty, 

možnosť rozvinúť svoj talent, prezentácia materskej školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

6.2.9. Miestna detská knižnica: 

S miestnou detskou knižnicou na Ambroseho ulici aktívne spolupracujeme. S deťmi 

materskej školy ju často navštevujeme, pani knihovníčka nám vždy pripraví výklad a  

zaujímavé knihy na dohodnutú tému. 

Formy spolupráce:  

 Pravidelné návštevy knižnice a účasť na aktivitách knižnice k ročným obdobiam 4x 

ročne - predškoláci, 

 pravidelné návštevy knižnice z jednotlivých tried, 

 požičiavanie kníh z knižnice – deti predškoláci majú vlastné čitateľské preukazy, 

ďalšie triedy / 3 preukazy na triedu.  

Prínos pre školu: pestovanie vzťahu detí ku knihám, obohatenie edukačných činností. 

 

6.2.10. Šport-komplex TEMPO - PaedDr. Hečko: 

Formy spolupráce:  

 Kurz korčuľovania pre 5 – 6 ročné deti, 

 Gymnastika – zapojila sa celá materská škola 

 Plávanie  pre 5 – 6 ročné deti 

Prínos pre školu: realizovanie špecifických športových aktivít, ktoré nemôžeme realizovať 

v materskej škole.   

 

 

Prezentácia školy v masmédiách 

O niektorých aktivitách materskej školy bola verejnosť informovaná prostredníctvom 

Petržalského evanjelika, webovej stránky www.emsbratislava.sk a Evanjelického posla. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.emsbratislava.sk/
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Prílohy: 
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Gymnastika v Evanjelickej materskej škole Dr. Filipa 
Melanchtona 

 
 
 

Gymnastické cvičenie prispôsobené veku detí majú pozitívny vplyv na ich fyzický a mentálny 

vývoj. Aj kategória 2-3 ročných detí pri správnom metodickom a odbornom vedení môže 

absolvovať tieto cvičenia. Základom je rozvoj prirodzených pohybových činností a to: 

chôdza, beh, plazenie, skákanie, hádzanie, chytanie. Prispievajú k tomu aj rovnovážne 

cvičenia, cvičenia na rozvoj orientácie v priestore a vestibulárneho aparátu detí. Využívajú sa 

pritom rôzne cvičenia a náradie: lopty, švihadlá, lavičky, žinenky, gymnastické náradie, na 

ktorom hravým, nenáročným spôsobom pri dodržaní bezpečnosti detí, absolvujú pohybovú 

činnosť. Nejedná sa o neadekvátne prvky (pre tento vek) športovej gymnastiky napr. silové 

a vytrvalostné cvičenia, tvrdé dopady, extrémne namáhanie kĺbov a chrbtice a pod. Skupina 2 

-3 ročných detí má svoj špecializovaný program, ktorý zabezpečuje odborne skúsený tréner, 

cvičiteľka. Výsledkom (pozitívnym) po absolvovaní tréningového procesu je nielen zvýšenie 

motorických schopností detí, ale aj vlastností detí, ako – pozornosť, odvaha, 

komunikatívnosť, spolupráca s pedagógom a pod. 

 

                                                                                                  

  PaedDr. Juraj Hečko 

 

 

 

 

Literatúra: E. Čepčianska, K. Schillerová, J. Baláž 
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Návšteva v SND 
 
 

 
Žiaci Evanjelickej materskej školy Dr. F. Melanchtona v Bratislave pri príležitosti Dňa detí 

navštívili novú budovu Slovenského národného divadla. 

Pre deti tam bola pripravená premiéra opery Benjamina BrittenaKominárik. Slávnostné 

oblečenie, ktoré si priniesli, ešte viac upevňovalo slávnostnú atmosféru tohto veľkého dňa. 

Deti s nadšením sledovali príbeh o malom chlapcovi, ktorý sa ocitol v moci starého kominára 

Boba a jeho syna. Spoločne s hercami si deti mohli počas predstavenia aj zaspievať 

jednoduché melódie, čo ešte viac oživilo a spestrilo divadelnú atmosféru. Naším cieľom bolo 

priblížiť deťom svet divadla a opery a prostredníctvom toho ich viesť aj ku kultúrnemu a 

spoločenskému prežívaniu. Spoločne s deťmi sme strávili nádherný deň. Ďakujeme 

predovšetkým Pánu Bohu za Jeho vedenie a usmerňovanie pri výchove našich detí. 

 

Uverejnené na stránke ecav. sk dňa 10.6.2014 

Link: http://www.ecav.sk/skoly/index.php/pre-verejnost/evanjelicke-skoly/80-deti-v-

slovenskom-narodnom-divadle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 

 

 
 
 
 
 
 
 

Návrh poštovej známky k 500-tému výročiu 
Reformácie 
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Biblia – Stvorenie sveta 
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Cirkevný zbor ECAV Bratislava Petržalka 

Termín: 30.6.-4.7.2014    cena: 6 €/deň 

Miesto: Zborový dom (Strečnianska 15) 

Kontakt: Eva Kolesárová (02/63 82 75 59) 

Prihlasovanie: petrzalka@ecav.sk 

Pre deti od 3-11rokov 
 

Cirkevný zbor ECAV Bratislava Prievoz 

Termín: 30.6.-4.7.2014     

Miesto: Zborový dom (Radničné nám. 2) 

Kontakt: Norbert Hajský (0904 401 095) 

Prihlasovanie: prievoz@ecav.sk 

Pre deti od 3-12rokov 
 

Cirkevný zbor ECAV Bratislava Staré mesto 

Termín: 7.-11.7.2014    cena: 6 €/deň 

Miesto: Staré lýceum (Konventná 15) 

Kontakt: Erika Hlačoková (0903 021 593) 

Prihlasovanie: e.hlacokova@gmail.com 

Pre deti od 6-11 rokov 
 

Cirkevný zbor ECAV Bratislava Dúbravka 

Termín: 14.-18.7.2014     cena: 5 €/deň 

Miesto: Zborový dom (Sch. Trnavského 2) 

Kontakt: Jana Sečkárová (0944 121 460) 

Prihlasovanie: jana870@gmail.com 

Pre deti od 6-11 rokov 


