
Správa  

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

evanjelickej materskej školy Dr. F. Melanchtona, Tupolevova 20 

v  Bratislave za školský rok 2018/2019 
 

        

 

 

I. Prerokovanie na pedagogickej rade  

 

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

rok 2018/2019 bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa 23.9.2019 
 

 

 

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

riaditeľka školy 

 

 

II. Prerokovanie v Rade školy 

 

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

rok 2018/2019 bola prerokovaná v Rade školy dňa 10.9.2019 

Rada školy odporúča zriaďovateľovi ZD ECAV vo  Zvolene schváliť správu.  

 

 

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

predseda rady školy 

 

 

III. Stanovisko zriaďovateľa:  

 

ZD ECAV vo Zvolene 

 
a) schvaľuje 

 

b) neschvaľuje 

 

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

materskej školy Dr. F. Melanchtona, Tupolevova 20, Bratislava za školský rok 2018/2019. 

       

 
Ing. Renáta Vinczeová     Mgr. Ján Hroboň  

zástupca dištriktuálneho dozorcu    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 2018/2019. 

5.  Vyhodnotenie plnenia plánu práce MŠ za školský rok 2018/2019. 

6.  Ďalšie podklady 

6.1  Voľno – časové aktivity školy 

6.2  Vyhodnotenie spolupráce: 

 spolupráca s rodičmi,  

 spolupráca s cirkevným zborom,  

 spolupráca s centrom CPPP a P, 

 spolupráca so školskou jedálňou, 

 spolupráca s autobusovou dopravou, 

 spolupráca s knižnicou, 

 spolupráca so Šport-komplex Tempo. 

 

7. Prílohy:  

 uverejnené články v školskom roku 2018/2019, 

 zborový tábor.  
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Správa 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Evanjelickej 

materskej školy Dr. F. Melanchtona v Bratislave za školský rok 2018/2019. 

 

 

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, basnarovaa@gmail.com 

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 16.3. 2015 

 

 

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 12.10.2015. Funkčné obdobie začalo dňom 12.10.2015 

na obdobie 4 rokov. 

 

Členovia rady školy 

 

P. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený/delegovaný za 
1. Mgr. Miroslava Lapšanská, PhD. predseda rodičov 

2. Ing. Zuzana Švač člen rodičov 
3. Mgr. Ján Kolesár člen zriaďovateľa 
4. PaedDr. Vladimír Daniš člen zriaďovateľa 
5. Mgr. Katarína Gajdošová člen pedagogických zamestnancov 

 

 

Činnosť Rady školy za školský rok 2018/2019: 

 

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 

2018/2019 oficiálne stretla tri krát.  

Na svojich stretnutiach rada prerokovala:  

 plán práce materskej školy na školský rok 2018/2019, 

 školský poriadok, 

mailto:sona.rybarikova@post.sk
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 prevádzkový poriadok,  

 Školský vzdelávací program na školský rok 2018/2019, 

 návrh zriaďovateľa ZD ECAV vo Zvolene na počty detí v triedach MŠ a kritéria 

prijatia detí do MŠ na školský rok 2019/2020,  

 spôsob manipulácie s peniazmi rodičov, 

 2% z daní, 

 pomoci MŠ pri materiálno-technickom vybavení, 

 finančné zabezpečenie chodu materskej školy, 

 riešenie problematiky uhrádzania režijných nákladov detí evanjelickej materskej školy 

v spornej otázke nesprávneho zaradenia detí evanjelickej materskej školy ako cudzích 

stravníkov v školskej jedálni, 

 aktivitám školy,  

 návrhy na opravu a realizáciu detského školského ihriska, 

 ochrana osobných údajov. 

 

 

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: Mgr. Jana Mariašová 

 

Plán metodického združenia sa zameral: 

- pedagogickými a výchovno-vzdelávacími problémami, odborno-metodickou 

pomocou, analýzou výchovno-vzdelávacími problémami a určovaným postupov a metódami 

na zlepšenie výchovy a vzdelávania, koordináciou ďalšieho vzdelávania pedagogických 

pracovníkov, uplatňovaním humanizácie výchovy a vzdelávania, dodržiavaním „Deklarácie 

práv dieťaťa“. Zároveň poskytoval metodickú pomoc a priestor na výmenu pedagogických 

skúseností. Predkladal návrhy na zefektívnenie metód a foriem práce s deťmi, k zvyšovaniu 

efektivity a kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade so ŠkVP. K riešeniu 

problémového správania detí v jednotlivých triedach, aktualizáciou webovej stránky, 

k integrácií informačno-komunikačných technológií do výchovno-vzdelávacieho procesu, 
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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, www.minedu.sk, www.crinfo.iedu.sk. 

 

 Údaje o počte detí  

 

  
 T

ri
ed

y
  

Stav k 15.9.2018 Stav k 31.8.2019 

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      3-4 17      

2. 4-5 20      4-5 20      

3. 4-6 24  21 21 0  4-6 24  22 22 0  

Spolu 61  21 21 0   61  22 22 0  

 

Počet zapísaných detí v školskom roku 2018/2019 v malej triede je 17. 

Ročná priemerná dochádzka za 1.triedu je 15 detí.  

 

Počet zapísaných detí v školskom roku 2017/2018 v strednej triede je 20. 

Ročná priemerná dochádzka za 2.triedu je 15 detí. 

 

Počet zapísaných detí v školskom roku 2017/2018 vo veľkej triede je 24. 

Ročná priemerná dochádzka za 3.triedu je 19 detí. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecav.sk/
http://www.minedu.sk/
http://www.crinfo.iedu.sk/
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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 a notebookov pravidelne využívaných vo výchovno-vzdelávacej činnosti a počet 

interaktívnych tabúľ využívaných vo výchovno-vzdelávacej činnosti: 

 

Počet PC a notebookov Počet interaktívnych tabúľ 

2        a           2 0 

 

 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 1 - upratovačky 1 

- dopĺňajú si vzdelanie 0 - ostatní   
Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci, NZ** – nepedagogickí zamestnanci, špeciálny pedagóg*** – ak je 

platený podľa osobitej tabuľky (nie pedagogickej) 
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4. Koncepcia školy a školského vzdelávacieho programu na roky 

2018 – 2019 
 

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy: 

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy 

v školskom roku 2018/2019 bolo zabezpečené najmä z troch zdrojov. Boli to prostriedky 

pridelené v rozpočte na originálne kompetencie, príspevky zákonných zástupcov detí 

a milodarov.  

 

Priestorové a materiálne podmienky školy 

Vnútorná kontrola bola zameraná na plnenie pracovných povinností zamestnancov 

a dodržiavanie predpisov bezpečnosti pri práci. V apríli 2018 sa vedúci a ostatný zamestnanci 

zúčastnili školenia z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Účelne pretvorené prevádzkové 

priestory a ich doplnenie o nové vybavenie poskytovali dobré podmienky pre uspokojovanie 

potrieb zamestnancov a detí. 

V materiálno-technickej oblasti sme doplnili vybavenie materskej školy o didaktické 

pomôcky, zostavu detského nábytku, šatňové skrinky, ochranné rolety, vysávač, farebnú 

kopírku. Maľovali sme triedu, kúpeľňu, zrealizovali čiastočnú opravu vybraných okien pre 

zabezpečenie vetrania vo všetkých triedach. Doplnili sme knižnicu o aktuálnu odbornú 

literatúru.  

 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky  
Jedným z hlavných cieľov Evanjelickej materskej školy v uplynulom školskom roku 

2018/19 bolo vedenie detí v duchovnej oblasti. Počas každodenných ranných stíšení sme sa 

s deťmi modlili, spievali si kresťanské piesne, čítali biblické príbehy a diskutovali o nich. 

Každý pondelok materskú školu navštevovali študenti Evanjelickej bohosloveckej fakulty, 

ktorí viedli hodinu náboženstva pod vedením pána farára a duchovného správcu Mgr. Jána 

Kolesára a Mgr. Jurajom Juríkom v zastúpení Mgr. Erikou Valko-Krišťákovej duchovnej 

správkyni a vyučujúcej v Evanjelickej bohosloveckej fakulty. Každú stredu obohacovala 

duchovné vedenie detí edukácia misijných pracovníkov z Detskej misie, ktorá pôsobí 

pri cirkevnom zbore na Legionárskej ulici v Bratislave. 

Výchovno-vzdelávacia činnosť bola realizovaná podľa školského vzdelávacieho 

programu v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý rozvíja dieťa v siedmych 

vzdelávacích oblastiach.  

 

Spomenieme Jazyk a komunikáciu: 

  V triede sa realizovalo množstvo vzdelávacích aktivít na rozvoj schopností zvukovej 

analýzy reči - rytmizovanie riekaniek, hľadanie rýmov, vyčleňovanie prvej hlásky a pod. 

Niekoľkokrát v priebehu školského roka deti navštívili knižnicu, čím si utvárali 

predčitateľskú gramotnosť a pozitívny vzťah ku knihám. Spolupracujeme formou 

pripravovaných edukačných aktivít s vydavateľstvom Mladé letá aj so Slovenskou národnou 

galériou. 

Pod vedením pani učiteľky si deti prostredníctvom grafomotorických cvičení zlepšujú 

jemnú motoriku, lepší úchop ceruzky, učia sa kresliť svoje prvé čiary, vlnky, oblúky. U detí 

sme na konci školského roka zaznamenali veľký pokrok v tejto oblasti. Pozitívne hodnotila 

výsledky detí z predškolskej triedy aj pani psychologička, ktorá v januári uskutočnila testy 

školskej zrelosti.  
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Matematika a práca s informáciami: 

 Aktivity spadajúce pod túto oblasť boli v triede veľmi obľúbené. Do edukácie sme ich 

zaraďovali pravidelne formou hier, slovných úloh, pracovných listov a logických úloh. 

Z geometrie sa deti učili určovať základné geometrické tvary, orientovať sa v priestore či 

v štvorcovej sieti, porovnávať veľkosti a dĺžky. 

 

Umenie a kultúra: 

 Výtvarno-estetická výchova bola v triede realizovaná každý týždeň. Pod 

profesionálnym vedením pani výtvarníčky si deti rozvíjali svoje výtvarné schopnosti, 

zručnosti a návyky. Výtvarné diela detí zdobili interiér materskej školy, pravidelne boli 

vystavené v priestoroch kostola, príležitostne boli niektoré práce uverejnené v cirkevnej tlači. 

Počas roka boli zaraďované aj výtvarné činnosti s tvarom v priestore, kde deti 

získavali zručnosti pri práci s papierom či mäkkým modelovacím materiálom. Cyklus 

programov zameraných na rozvoj zmyslového vnímania v Slovenskej filharmónií prispievajú 

k estetickej umeleckej kráse, o jej podstate, zákonoch a pôsobení na výchove našich detí. 

 

Zdravie a pohyb: 

 Deti boli pomocou vhodných telesných cvičení vedené k osvojovaniu 

a zdokonaľovaniu pohybových schopností a zručností. Zdravotné cvičenia boli zamerané na 

správne držanie tela a prevenciu plochých nôh. Súčasťou tejto oblasti boli i sebaobslužné 

činnosti, hygienické návyky a osveta v oblasti zdravého životného štýlu.  

V novembri deti absolvovali týždňový kurz korčuľovania, v marci gymnastiku 

v telocvični TJ Sokol a v júni plavecký výcvik na Pasienkoch a v Slovnafte. 

 

Človek a príroda, Človek a spoločnosť 

Výlet a vychádzky boli dobrým prostriedkom aj k dopravnej výchove a poznávaniu 

pravidiel cestnej premávky. Pre nepriaznivé počasie sa doprávačik v tomto školskom roku 

konal formou besedy v triede materskej školy kde hovorca Mestskej polície hlavného mesta 

SR Bratislavy, PhDr. Peter Pleva s kolegyňou Barborkou oboznamovali deti s dopravnými 

značkami, semaforom, ale i správaním sa na cestách, chodníkoch a prechodov cez cestu.  

S spoznávaním neživej prírody boli spojené dve exkurzie. Vo vodárenskom múzeu 

sledovali pokusy s vodou a spoznávali tak jej vlastnosti a vo hvezdárni v Hlohovci objavovali 

tajomstvá nočnej oblohy a vesmírnych telies.  

Vo februári sme navštívili aj seniorov v Evanjelickom dome starostlivosti 

na Palisádach, kde sme vystúpili s nacvičeným predveľkonočným pásmom. Jedným z cieľov 

týchto návštev bolo utváranie vzťahu a sociálneho cítenia k starším a nemocným ľuďom.  

 

Vo všetkých vzdelávacích aktivitách bol priestor na vštepovanie pravidiel slušnosti, 

kultúrneho a prosociálneho správania najčastejšie metódou rozhovoru, pozorovania 

a napodobňovania vhodných modelov správania. 
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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 Názov aktivity Popis aktivity 

September Slovenská národná galéria (VT) 

Cieľ: Deti si rozvíjajú výtvarné 

zručnosti formou hry s tvarmi – 

rozkladajú, premiestňujú a spájajú. 

Počas návštevy Slovenskej národnej 

galérie na tému Tvarotvorenie si deti 

rozvíjali zručnosti formou hier s tvarmi 

– rozkladali ich, premiestňovali ich 

a spájali ich.  

 Hvezdáreň Hlohovec (VT a ST) 

Cieľ: Oboznámiť deti s novými 

informáciami o vesmíre, planétach 

a súhvezdiach. 

Vo hvezdárni si deti pozreli rozprávky 

Slneční priatelia a Potulky po vesmíre, 

kde deti sprevádzalo dievčatko Kamilka 

s ujom hvezdárom. Spolu spoznávali 

planéty, hviezdne sústavy, mliečnu 

dráhu, kométy, mesiace. 

Október Vrtuľkový deň (VT) 

Cieľ: Rozvíjať u detí spoluprácu pri 

vzájomnej športovo-zábavnej 

aktivite.  

Deti počas veterného počasia si 

rozvíjajú vzájomnú spoluprácu 

pri naháňaní vetra a rôznych hrách.  

 Filharmonická škôlka (VT a ST) 

Cieľ: Viesť deti k umeniu, budujeme 

u nich vlastné hudobné cítenie 

a vnímanie.  

Hudobná akadémia pod vedením 

moderátora a autora scenárov Tomáša 

Boroša na tému Rytmus. Viesť deti 

k umeniu, budovať u nich hudobné 

cítenie a vnímanie. 

 Dentálna hygiena v MŠ (VT, ST 

a MT) 

Cieľ: Hravou formou vedieme deti 

správnej technike umývania zúbkov, 

zubnej hygiene.  

Počas návštevy sestričky zo zubnej 

ambulancie sa deti naučili ako si 

správne majú čistiť zúbky hravou 

formou. Najprv na veľkých zuboch 

a neskôr ako pacient a zubár .   

 Jesenné prázdniny  

31.10 – 2.11.2018 

.  

November Kurz korčuľovania (VT a ST) 

Cieľ: Umožniť deťom získať 

základy korčuľovania a rozvíjať 

získané schopnosti 

 

Realizácia: v športovej hale V. Dzurilu 

v Ružinove 

Kurzu sa zúčastnili prihlásené deti. Veľa 

sa naučili a mnohí prejavili túžbu sa 

tomuto športu naďalej venovať. Deti sa 

naučili zvládnuť rovnováhu, chôdzu, 

sklz vpred, pokročilejší korčuľovanie 

vpred, vzad, zmenu smeru a zastavenie.  
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Prínos: Rozvoj pohybových zručností, 

radosť z pohybu. 

December Depistáž predškolskej zrelosti 

u predškolákov v spolupráci 

CPPPaP 

Cieľ: Preveriť schopnosti našich 

detí, či sú zrelé na postup 

do základnej školy. 

Do našej materskej školy prišla pani 

psychologička Dott. Petra Štermerská 

z CPPP a P Švabinského 7, Bratislava. 

Predškoláci sa zúčastnili na testoch 

školskej zrelosti potrebné na vstup 

do základnej školy. 

 Mikuláš na Legionárskej ulici 

Cieľ: Utvárať u detí pozitívny vzťah 

k Božiemu Slovu a rozvíjať 

pozitívny vzťah k Mikulášovi.  

Deti zavítali na Legionársku ulicu 

do zborového domu na Mikuláša. Čakal 

ich príbeh z Božieho Slova o srdiečku 

a pán farár sa prezliekol za kráľa 

a rozdal deťom mikulášske darčeky.  

 Vystúpenie predškolákov pre 

seniorov v zborovom dome 

Cieľ: Rozvíjať úctu detí k starším 

ľuďom – seniorom. 

Deti vystúpili s pripraveným 

programom v zborom dome na stretnutí 

seniorov. Zaspievali piesne, zarecitovali 

básne. 

 Vianočné vystúpenie v kostole Sv. 

Trojice na Strečnianskej ulici 

Cieľ: Rozvíjať pozitívny vzťah 

k vystúpeniu a prezentácií detí pred 

ľuďmi. 

Deti vystúpili na Službách Božích 

v Petržalskom kostole sv. Trojice 

s pripraveným programom, kde 

zaspievali piesne a zarecitovali básne 

o narodení Pána Ježiša a o zime.   

 BBD – Zlatovláska 

Cieľ: Rozvíjať u detí vzťah ku 

kultúrnemu podujatiu a vnímať 

pozitívny vzťah k zvieratkám.  

Deti navštívili BBD na Škultétyho ulici  

a pozreli si príbeh o viere v silu lásky, 

o dôležitosti drobných a slabých tvorov, 

o prírode, ktorá poskytuje bezpečný 

úkryt každému, kto ju rešpektuje 

a chráni.  

Január Zvieratá a vtáky v zime  

Cieľ: Utvárať u detí pozitívny vzťah 

k pomoci zvieratám a vtákom počas 

zimného obdobia.  

Pani učiteľka Janka M. pripravila pre 

deti všetkých tried interaktívny program 

o pomoci zvieratkám a vtákom počas 

zimného obdobia a ako sa o nich 

môžeme postarať. 

 Bábkové divadlo (Stražanovci) – 

Gašparko a drak 

Cieľ: Rozvíjať u detí pozitívny 

vzťah k divadlu a bábkohercom 

s marionetami.  

Do materskej školy zavítalo najstaršie 

bábkové divadlo na Slovensku 

a predstavilo rozprávku Gašparko 

a drak, kde Gašparko a princ išli 

oslobodiť princeznú od zlého draka. 

Bábkoherci s marionetami zapájali deti 

do deja rozprávky.  

Február Polročné prázdniny 1.2.2019 .  
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 Slovenská filharmónia (ST a VT) 

Hudobný program - Pieseň  

Cieľ: Viesť deti k tomu, aby našli 

v hudbe potešenie a záľubu. 

V 70. koncertnej sezóne sa deti 

zúčastnia koncertu z cyklu Hudobná 

akadémia pre materské školy. Hudobný 

program „Pieseň“ moderuje Tomáš 

Boroš, účinkujú poslucháči Katedry 

Hudobnej výchovy PF UK v Bratislave. 

 Ochrana zdravia – interaktívny 

program 

Cieľ: Utvárať u detí pozitívny vzťah 

k ochrane zdravia. 

Pani učiteľka Deniska K. formou 

pesničiek a rozprávok vysvetlila ako 

predchádzať chorobám. Umývanie rúk, 

správne sa obliecť, zdravo sa stravovať 

a pravidelne cvičiť si deti po každej 

rozprávke aj vyskúšali, ako sa má 

správne robiť.  

 Prvá pomoc - návšteva záchrannej 

služby v MŠ 

Cieľ: Oboznamovať deti 

zo situáciami, ktoré môžu ohrozovať 

zdravie človeka zábavnou formou zo 

záchranármi a prehliadkou sanitky.  

Program pre deti zameraný na 

spoznávanie situácií, ktoré ohrozujú 

zdravie človeka. Spojené s návštevou 

rýchlej záchrannej služby v MŠ 

a prehliadkou sanitky. 

 Pani kuchárky my sme hladní! 

Cieľ: Zážitkovou formou oboznámiť 

deti s rôznymi druhmi ľudskej práce 

a pochopiť jej význam.  

Návšteva školskej kuchyne spojená 

s pozorovaním priamej práce kuchárok 

a zariadenia kuchyne. Deti budú 

sledovať proces prípravy dukátových 

buchtičiek. 

 Deň otvorených dverí v MŠ Potencionálni rodičia s deťmi sa prišli 

pozrieť na chod materskej školy, denný 

program, aktivity, ktoré s deťmi robíme 

a na celý výchovno-vzdelávací program 

v materskej škole.  

 Vystúpenie predškolákov v EDS 

na Palisádoch 

Cieľ: Deti sa učili vystupovať 

s recitáciou a spevom piesní pred 

cudzími ľuďmi bez prejavov strachu 

a hanby.   

Pásmom piesní, básní a milých darčekov 

potešia obyvateľov zariadenia 

pre seniorov. Učíme deti uctiť si ľudí 

každého veku a rozdávať im radosť.  

 Karneval 

Cieľ: Rozvíjať u detí používať 

správne slovnú zásobu a nebáť sa 

sám predstaviť. 

Na karneval sa deti obliekli do masiek 

už po príchode do materskej školy. 

Každý svoju masku musel predstaviť, 

porozprávať čo predstavuje, čím si deti 

rozvíjali správnu výslovnosť hlások 

a hláskových skupín, a učili sa 

rozprávať pred inými nahlas a bez 

strachu. Následne tancovali na detské 
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piesne, čím si rozvíjali hrubú motoriku 

a obratnosť. 

 Jarné prázdniny 25. 2 – 1.3.2019  

Marec Mamička, ja som hladný 

Cieľ: Zážitkovými aktivitami 

upevniť používanie časových 

súvislostí: ráno sú raňajky, 

dopoludnia desiata. 

Počas celého mesiaca sme deťom 

ponúkali ovocie a zeleninu, zdravé 

nátierky, ovocné šťavy a smoothie.  

 Zdravé zúbky - „Ústna hygiena 

v MŠ spojená s fluorizáciou“ 

Cieľ: Uvedomenie si u detí, že 

čistenie zúbkov nám pomáha 

v bežnom živote a pekné zuby 

vytvárajú krásny úsmev.  

Pri návšteve sestričky zo zubnej 

ambulancii sa deti zážitkovou formou 

dozvedeli ako si majú správne čistiť 

zúbky a predškoláci mali aj florizáciu 

svojich zúbkov.  

 Od semienka k rastlinke 

Cieľ: Vo vzdelávacej oblasti 

„Človek a príroda“ na príkladoch 

vysvetlíme deťom význam pôdy 

a vody pre rastliny, živočíchy 

a človeka. 

Pani učiteľka Janka M. pripravila pre 

deti interaktívny program zameraný na 

poznávanie významu pôdy, rastu rastlín, 

jeho fázy, a v neposlednom rade aj 

ovocia a zeleniny pre zdravie ľudí 

 Kvak a Čľup sú kamaráti (MT) 

Cieľ: Vytvárať u detí pozitívny 

vzťah ku knihe a objavovať svet 

detskej literatúry. 

Edukačná aktivita pre deti z malej triedy 

v Miestnej knižnici na Prokofievovej 

ulici. Deti počúvali rozprávku spojenú 

s dramatizáciou a odpovedali na otázky 

čím si upevňovali tvorbu celých viet, 

súvetí a vyjadrovať sa k danej téme.  

 

 Kurz gymnastiky (MT, ST, VT) 

Najlepší pretekári pretekajú 

na olympijských hrách 

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 na Sokolskej 

ulici v Bratislave. 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 
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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. 

 Biblia – najkrajšia knihy na svete 

„Po niekoľko rokov som každých 

dvanásť mesiacov dvakrát prečítal 

celú Bibliu. Je to veľký a mohutný 

strom, na ktorom je každé slovo 

mocným konárom. Dobre som 

zatriasol každým konárom v túžbe 

vedieť, čo je na ňom a čo mi môže 

dať. A zatrasenie ma nikdy 

nesklamalo.“ Martin Luther 

Cieľ: Rozvíjať u detí poznatky 

o najkrajšej knihe na svete.  

Pani učiteľka Doňa P. predstavila 

najkrajšiu knihu na svete – Bibliu. Deti 

mali možnosť prezrieť si viac druhov 

Biblií, kde bol predstavený príbeh 

O Noemovej arche. Deti príbeh počúvali 

a spájali s dramatizáciou príbehu, hrali 

sa na zvieratká, ktoré nastupujú do 

archy. Vydávali adekvátne zvuky, 

vchádzali v dvojiciach a hrou na telo 

znázorňovali dážď.  

 Ako prišla kniha na svet (Mladé 

letá) 

Cieľ: Utvárať pozitívny vzťah ku 

knihám.  

Vydavateľstvo Mladé letá pripravilo pre 

naše deti edukačnú aktivitu spojenú so 

zážitkovým učením pre všetky deti MŠ. 

Ukázali im ako vzniká kniha, od 

napísania až po predaj výslednej knihy.  

 Najkrajšia kniha na svete – 

bábkové divadlo Benjamín 

Cieľ: Upevňovať u detí medziľudské 

vzťahy, pozitívne kamarátske 

správanie a schopnosť podeliť so 

svojimi vecami – hračkami.  

Kresťanské divadielko z Klubu 

Benjamín zahralo našim deťom poučné 

predstavenie o medziľudských vzťahoch 

O Kubkovi a Žofke. Dostali cukríky 

a mali sa medzi sebou rozdeliť, ale sa 

pohádali a hnevali sa na seba. Nakoniec 

sa s pomocou Pána Ježiša udobrili 

a podelili o cukríky.  

Apríl Slovenská filharmónia (ST a VT) 

Cieľ: Viesť deti k umeniu, budujeme 

u nich vlastné hudobné cítenie 

a vnímanie. 

Hudobná akadémia pod vedením 

moderátora a autora scenárov Tomáša 

Boroša na tému Farebný klavír. Viesť 

deti k umeniu, budovať u nich hudobné 

cítenie a vnímanie. 

 Predškoláci na návšteve v CZŠ 

Narnia 

Cieľ: Utvárať u detí poznatky o CZŠ 

Narnia, jej vyučovacích spôsoboch 

a príprava na vstup do školy.  

Deti sa zúčastnili na náčuve vyučovacej 

hodiny AJ u prváčikov v 1.A a 1.C 

triede. Zahraniční lektori zahrnuli naše 

deti do výučby anglického jazyka, kde 

mali reagovať na anglické príkazy, 

pomenovávať predmety a farby 

v angličtine. 
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 Predškoláci na návšteve v zubnej 

ambulancii 

Cieľ: Upevňovanie u detí 

hygienických návykov návštevou 

zubnej ambulancii v ZŠ Budatínska.   

Návštevou v zubnej ambulancii v ZŠ 

Budatínska deti spoznávali zariadenie, 

prístroje v ambulancii, sledovali prácu 

pani doktorky a učili sa správne si čistiť 

si zuby čím si upevňovali hygienické 

návyky.  

 Tvorivé dielničky (MT a ST) 

Cieľ: Vytváranie darčekov ku dňu 

matiek, rozvíjanie jemnej motoriky 

a tvorivosti.  

Deti z malej triedy vytvorili srdiečko 

s kresbou a opečiatkovali okraje 

srdiečka. Následne ho zabalili do roličky 

a previazali s mašľou. V strednej triede 

deti tvorili z vlny barančekov. Vlnu 

omotávali o kartón a vytvárali brmbolce, 

ktoré doplnili očami, farebným 

chlpatým drôtikom a malým noštekom.  

 Predškoláci na návšteve 

v bulharskej  MŠ a ZŠ  

Cieľ: Utváranie multikultúrnych 

vzťahov, spoznávanie sa s osobami 

z iných krajín, ich kultúru, jazyk 

a zvyky. 

Deti navštívili Bulharskú základnú školu 

kde sledovali vyučovanie v 1. triede, 

počúvali bulharský jazyk a bulharské 

piesne. Žiaci ich na hudobnej výchove 

naučili tanec na ľudovú bulharskú 

pieseň. 

 Dopraváčik 

Cieľ: Oboznámiť deti s pravidlami 

cestnej premávky, poznať dopravné 

značky, semafor a učiť ich riadiť sa 

podľa nich.   

Pre upršané počasie sa doprávačik 

v tomto školskom roku konal formou 

besedy v triede materskej školy kde 

hovorca Mestskej polície hlavného 

mesta SR Bratislavy, PhDr. Peter Pleva 

s kolegyňou Barborkou oboznamovali 

deti s dopravnými značkami, 

semaforom, ale i správaním sa na 

cestách, chodníkoch a prechodov cez 

cestu.  

Prínos: Na vychádzkach si všímajú 

dopravné značky, sú disciplinovaní 

pri prechode cez cestu a stále chcú toho 

vedieť oveľa viac. 

 Koncoročné fotenie 

Cieľ: Rozvíjať u detí estetické 

cítenie pri obliekaní na spoločné 

fotenie.  

Deti odfotil na školskom dvore 

profesionálny fotograf. V materskej 

škole odfotil každé dieťa individuálne 

a pripravil pre predškolákov 

prekvapenie na konci školského roka vo 

forme DVD-čka s koncoročnou 

rozlúčkou.  

 Veľkonočné prázdniny  

18. – 23.4.2019 
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Máj Pečenie medovníkov 

Cieľ: Príprava medovníkov pre 

mamičky na Deň matiek.  

Deti zo všetkých tried z pripraveného 

cesta, ktoré priniesli mamičky, 

vykrajovali rôzne formy medovníkov, 

ozdobovali ich a nechali upiecť 

v školskej jedálni. Po upečení si na nich 

pochutnali a s pomocou pani učiteliek 

ich zabalili do pripravených balíčkov 

pre svoje mamičky.  

 Vystúpenie na Deň matiek 

v kostole Sv. Trojice 

Cieľ: Rozvíjať pozitívny vzťah 

k vystúpeniu a prezentácií detí pred 

ľuďmi i deťmi. 

Deti zo všetkých tried vystúpili 

s pripraveným programom a obohatili 

Služby Božie ku dňu matiek a Dňu 

rodiny v Petržalskom kostole Sv. 

Trojice.  

 Návšteva Kunsthalle (VT) 

Cieľ: Utvárať poznatky o mapách 

sveta a Bratislavy. Poznávať význam 

značiek na mapách.  

Deti na návšteve v Galérii Kunsthalle 

pozorovali výstavu Máp sveta, 

namaľovanú rôznymi štýlmi. Skladali 

kocky s obrázkami mapy sveta, 

poznávali mapu Bratislavy, ktorú potom 

fixami obkresľovali. Rozprávali 

o významných budovách a miestach.  

 Slovenská národná galéria (ST 

a VT) 

Cieľ: Rozvíjanie poznania 

a poznatkov o knihách, príbehu 

o rozprávkarovi a vytvorenie 

vlastného príbehu.  

Deti na návšteve v Slovenskej národnej 

galérii si vypočuli príbeh o najstaršom 

rozprávkarovi, prezerali si knihy 

a vyrábali si vlastný príbeh s pomocou 

bavlniek splietania do vzorkovníku.  

 Kúzelník s balónovou show 

Cieľ: Rozvíjať u detí pozitívne 

správanie, zbytočne nevykrikovať 

a primerane prezentovať humorné 

prejavy správania sa.  

Do našej materskej školy prišiel 

kúzelník so svojou kúzelníckou show. 

Deti sledovali triky, aktívne sa zapájali 

do vystúpenia, prejavovali radosť 

z balónov.  

Jún Kurz plávania (ST a VT) 

Cieľ: Oboznámiť deti s vodou 

a rôznymi štýlmi plávania. 

Na kurze plávania sa zúčastnili 

prihlásené deti z veľkej triedy. Kurz 

plávania prebiehal v plavárni 

na Slovnafte a na Pasienkoch. Každý 

deň inde, čo bolo aj príjemné spestrenie. 

Deti sa učili nielen základom rôznych 

štýlov plávania, ale aj splývať na vode.  

Prínos: Deti sa neboja vstúpiť do vody, 

poznajú základy plaveckých štýlov 

i oddychu na vode. 

 Športový deň  S trénerom pohybovo-futbalového 

krúžku pánom Demeterom sme 
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Cieľ: Utvárať u detí pozitívny vzťah 

k športu, futbalu, behu na antuke či 

tráve.  

zrealizovali športový deň na školskom 

dvore 

 Vodárenské múzeum (ST) 

Cieľ: Oboznámiť a priblížiť vodu 

a jej cyklus hravou formou pre deti. 

Pri návšteve Vodárenského múzea sa 

deti zo strednej triedy oboznamovali 

s cyklom vody nielen v prírode, ale aj 

v meste hravou formou pri skladaní 

obrovských puzzlí. Zároveň sa 

dozvedeli ďalšie zaujímavosti, kde sa 

voda všade nachádza. Následne si každé 

dieťa vyskúšalo na malom prístroji ako 

sa voda dostáva do kohútikov 

v domácnostiach. Nakoniec sa deti 

zahrali v záhrade Vodárenského múzea. 

 Rozlúčka s predškolákmi 

Cieľ: Pri rozlúčke s materskou 

školou deti vystúpili s pripraveným 

programom. 

Deti vystúpili s pripraveným 

programom na Službách Božích 

v Petržalke. Najprv vystúpili všetky deti 

a po prvej piesni ostali na vystúpení len 

predškoláci s piesňami i básňami. 

Po krátkom príhovore pani učiteľky 

Katky Gajdošovej sme rozdali nielen 

osvedčenia o ukončení predprimárneho 

vzdelávania, ale i pripravené darčeky. 

Nakoniec sa premietala prezentácia 

fotiek detí.  
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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 

Hudobno–pohybová 

príprava  

Tanečná prípravka 14 SZUŠ ART PEGAS 

Pri Kríži 11, Bratislava 

Futbalovo–pohybová 

príprava  

Futbalová príprava 30 Michal Demeter, 

MD FUTBAL Petržalka  

 

 

 

6.2. Spolupráca školy s rodičmi detí 

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

že prispeje k zlepšeniu  úrovne vzájomnej komunikácie.  

Formy spolupráce:   

 Spoločné podujatia: slávnostné vystúpenia v kostole ku Dňu matiek, Veľká Noc, 

Vianoce, záverečná slávnostná akadémia predškolákov, otvorená hodina z cudzieho 

jazyka, výstava Dary zeme, výtvarný prejav detí, plenárne stretnutie rodičov, 

individuálne konzultácie s rodičmi, možnosti účasti rodičov na športových aktivitách 

a kultúrnych podujatiach v Slovenskej filharmónií. 

 Finančná podpora rodičov pre zabezpečenie chodu materskej školy – didaktické 

pomôcky, doplnok stravy, hygienické potreby pre deti, poukazovanie z 2% daní, 

milodary 

 

 

6.2.2. Spolupráca s cirkevným zborom 

Spolupracujeme s cirkevným zborom v Petržalke formou: 

 kultúrnych vystúpení detí v kostole, 

 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. 

 

 

6.2.3. Spolupráca s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 
V skvalitňovaní výchovno-vzdelávacej činnosti s deťmi nám pomohla i spolupráca 

s odborníkmi z CPPP a P Švabinského 7, Bratislava. 

Formy  spolupráce:  

 orientačné testy školskej zrelosti budúcich školákov v decembri 2018, 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:  
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- odborné usmernenie rodičov, ktorí uvažovali o odklade školskej dochádzky 

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

 

 

6.2.4. Spolupráca so školskou jedálňou 

Riešenie problematiky uhrádzania režijných nákladov detí evanjelickej materskej 

školy v spornej otázke nesprávneho zaradenia detí ako cudzích stravníkov. 

 

 

6.2.5. Spolupráca s autobusovou dopravou Ymca s.r.o 

Forma spolupráce: zabezpečenie dopravy detí materskej školy na podujatia 

organizované mimo materskej školy. 

 

Prínos pre školu:  

- promptné zabezpečenie dopravy za zvýhodnených finančných podmienok. 

 

 

6.2.6. Miestna detská knižnica: 

 Počas školského roku sa deti zúčastnili v miestnej knižnici na Prokofievovej ulici, kde 

im v interaktívnom programe pripravili program. Pani knihovník pripravil pre deti zaujímavé 

programy pre všetky vekové kategórie materskej školy a vytváral pozitívny vzťah detí ku 

knihám. 

 

Prínos pre školu:  

 - pestovanie vzťahu detí ku knihám, obohatenie edukačných činností a rozvíjanie 

fantázie.  

 

 

6.2.7. Šport-komplex TEMPO - PaedDr. Hečko: 

Formy spolupráce:  

 Kurz korčuľovania pre 5 – 6 ročné deti, 

 Kurz plávania pre 5 – 6 ročné deti, 

 Gymnastika – zapojila sa celá materská škola 

 

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, www.ecav.sk 

a Evanjelického posla spod Tatier.  

 

 

 

 

 

 

http://www.emsbratislava.sk/
http://www.ecav.sk/
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Prílohy: 
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Evanjelická materská škola 

 

Výchovno – vzdelávacia činnosť v Evanjelickej materskej škole Dr. Filipa 

Melanchtona na Tupolevovej ulici v Bratislave bola realizovaná v súlade s inovovaným 

štátnym vzdelávacím programom v siedmych vzdelávacích oblastiach - Jazyk a komunikácia, 

Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a svet 

práce, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb. 

Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu je výučba anglického jazyka. Deti sa učia 

pracovať s pracovnými zošitmi, ktoré sú prispôsobené ich veku a rozdelené do jednotlivých 

tém. Rozvíjajú si predovšetkým slovnú zásobu, utvárajú pozitívny vzťah k anglickému jazyku 

zábavnou formou prostredníctvom hier, ukazovacích detských anglických piesní.  

Estetickú výchovu rozvíjame prostredníctvom kreslenia a maľovania, učíme deti 

výtvarné techniky. Základom tvorby detí je výtvarné spracovanie predstáv na základe 

citových podnetov z divadelných predstavení a sprostredkovaných zážitkov. Okrem kreslenia 

jednotlivých prvkov vedieme deti k spájaniu prvkov a včlenenie ich do istého deja, čím sa 

vytvorí celková kompozícia.  

Počas celého roka navštevuje materskú školu zborový farár ECAV Petržalka spolu 

so študentmi z Bohosloveckej fakulty. Primeranou formou deťom rozprávajú príbehy z Biblie, 

učia ich spievať detské kresťanské piesne. Materskú školu pravidelne navštevujú tiež misijní 

pracovníci z OZ Detská misia, ktorí deťom pomocou príbehov, hier, súťaží približujú pravdy 

Božieho slova dôležité pre ich duchovný život a rast. 

Medzi naše hlavné ciele, na ktoré dbáme je predovšetkým duchovné vedenie detí 

čítaním biblických príbehov, modlitbami. Našou snahou je prirodzene v deťoch zanechávať 

duchovné hodnoty pri každodenných činnostiach. 

Dôležitá je pre nás dobrá atmosféra v triede, podporovanie kamarátskych vzťahov, 

pozitívne hodnotenie seba aj druhých, poznávanie pravidiel v triede a v materskej škole. 

V tomto školskom roku si stanovujeme naďalej rozvíjať kresťanské hodnoty u našich 

detí. Chceme sa venovať čítaniu a poznávaniu biblických príbehov, kresťanských detských 

piesní a chvál, modlitieb. Predovšetkým však chceme deti naďalej viesť k Ježišovi Kristovi 

a ku hodnotám, ku ktorým nás vedie Písmo Sväté. Prosíme nech Pán Boh naďalej požehnáva 

našu prácu a dáva nám múdrosť pri vedení našich detí.  

 

PhDr. Anna Bašnárová, riaditeľka EMŠ 
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Škôlkari na návšteve SNG 

 

 V septembri 2018 deti z našej Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona 

v Bratislave – Petržalke navštívili Slovenskú národnú galériu. Na umeleckých dielach 

Ľudovíta Fullu, významnej osobnosti moderného umenia, sme deťom priblížili vzdelávaciu 

tému „Tvarotvorenie“. V pripravenom edukačnom programe sme rôzne tvary (okrúhle, 

hranaté, krivé) premiestňovali, spájali a rozkladali. Naše deti si vyskúšali nekonečnú hru 

s tvarmi a ich premenami v ateliéri galérie.  

 

PhDr. Anna Bašnárová, riaditeľka EMŠ 

Uverejnené v časopise Petržalský Evanjelik č. 5, ročník 23/2018, ISSN 1338-144X 
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Korčuľovanie v materskej škole 
 

Stalo sa už pravidlom, že deti z druhej a tretej triedy našej Evanjelickej materskej 

školy Dr. Filipa Melanchtona v Petržalke absolvujú raz do roka kurz korčuľovania. 

Rozvíjanie záujmu o pohyb a športové aktivity detí je jedným z cieľov nášho školského 

vzdelávacieho programu. 

Kurz prebiehal na zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu v Ružinove, kam nás každý 

deň vozil z materskej školy autobus. Skôr ako však deti vybehli na ľad, museli sa v šatni 

potrápiť s neľahkou úlohou - obliecť sa do korčulí, chráničov, rukavíc a heliem. S pomocou 

pani učiteliek a rodičov, ktorí mali možnosť prísť pozrieť sa na svoje deti, sa to každému 

nakoniec podarilo. 

Na ľade sa deti rozdelili medzi skúsených trénerov podľa ich schopností a odvahy 

do viacerých skupín. Tí najmladší, ktorí s korčuľovaním len začínali a nedokázali na ľade ani 

stáť, dostali jednoduchú ale šikovnú pomôcku. Mohli sedieť na malých obrátených 

vedierkach a takto v sede sa bezpečne presúvať po ľade. Vyhli sa tak tvrdým pádom, ktoré by 

niektorých mohli ľahko odradiť a z korčuľovania sa stala dobrá zábava. 

Žiadne začiatky sa však nezaobídu bez slzičiek a zopár sa ich skotúľalo i po lícach 

našich detí. Ale len na chvíľu. Po prvých úspechoch slzy vystriedali úsmevy a po skončení 

kurzu boli všetci ocenení za svoje výkony diplomom, ktorým sa mohli pochváliť aj doma. 

Takže kurz po týždni skončil, ale sezóna zimných športov je ešte pred nami. Deti 

mohli získať cenné skúsenosti a základné zručnosti, ktoré môžu s pomocou rodičov rozvíjať 

ďalej. A korčuľovať sa dnes nemusíme len v zime. Všetko čo sa deti naučili na ľade, 

zužitkujú aj pri korčuľovaní na kolieskových in-line korčuliach na jar či v lete. 

Nakoniec teda prajeme všetkým deťom veľa chuti a nadšenia do ďalšieho 

korčuľovania a súčasne ďakujeme Pánu Bohu za Jeho ochranu, ktorú sme počas kurzu všetci 

zažívali. Na ľade, na ceste a vlastne pri všetkom čo sa u nás v materskej škole každodenne 

odohráva. 

 

Mgr. Denisa Kováčová, učiteľka EMŠ 

Uverejnené v časopise Petržalský evanjelik č.6, 23/2018, ISSN 1338-144X 

Uverejnené na webovej stránke materskej školy: 

 https://www.emsbratislava.sk/news/korculovanie-v-materskej-skole/ 

 

   

https://www.emsbratislava.sk/news/korculovanie-v-materskej-skole/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.emsbratislava.sk%2Fnews%2Fkorculovanie-v-materskej-skole%2F
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EMŠ na kurze gymnastiky 

 

 Príroda sa začala po zime pomaly, ale isto obliekať do zeleného šatu, vzduch už nie je 

ľadovo studený a cítiť prvé teplé lúče. Vtedy možno deti z našej Evanjelickej materskej školy 

Dr. Filipa Melanchtona v Petržalke čoraz častejšie stretnúť vonku aj dvakrát denne.  

 Obúvanie a obliekanie už ide deťom na jar rýchlejšie a aj tí najmenší sa od jesene do 

jari tejto zručnosti zdokonalili. Veď obliecť sa a vyzliecť, obuť či vyzuť je zo začiatku pre 

prváčikov úloha nad ich fyzické schopnosti. Práve preto patrí rozvoj jemnej i hrubej motoriky 

detí k jednému zo základných cieľov predškolskej výchovy. V materskej škole je pre deti na 

tento účel pripravených veľa edukačných aktivít či programov.  

 Jedným z tradičných programov na rozvoj motorických schopností a celkovej telesnej 

zdatnosti je kurz gymnastiky. Organizuje sa na jar v marci v telocvični TJ Sokol a deti 

všetkých troch tried počas jedného týždňa trénujú skúsení tréneri. Tréning je zameraný na 

rozvoj všetkých základných lokomočných pohybov s využitím rôzneho gymnastického 

náradia. Deti podliezajú a preliezajú prekážky, cvičia na kruhoch, kladine, švédskej bedni, 

lavičkách, rebrinách či trampolíne – všetko v súlade s ich schopnosťami a telesnými 

predpokladmi ich vekovej kategórie. Pre niektorých je to zábava, no pre iných skúška odvahy. 

Podľa hlavného trénera a dlhoročného organizátora športových kurzov pre deti je športovanie 

detí najprirodzenejším prostriedkom k ich zdravému telesnému a duševnému rozvoju 

a prispieva k väčšej športovej gramotnosti detí, ako aj k posilneniu zdravia. 

 Týždeň ubehol ako voda a do telocvične sa vrátime až o rok. Odkaz od trénera je však 

celkom jednoduchý: Každé detské ihrisko sa môže stať pre naše deti tou najlepšou 

telocvičňou a každý rodič tým najlepším trénerom. Dni sa predlžujú a vonku je čoraz 

príjemnejšie. A v Petržalke o dobré ihriská nie je núdza. Tých opatrnejších povzbuďme a tých 

s odvahou navyše istime. Nielen našou fyzickou prítomnosťou, ale najmä modlitbou 

a odovzdaným sa do Božej ochrany.   

 

Mgr. Denisa Kováčová, učiteľka EMŠ 

Uverejnené v časopise Petržalský evanjelik č.2, 24/2019, ISSN 1338-144X 
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Rozlúčka predškolákov s EMŠ Dr. Filipa Melanchtona 

 

 V živote každého človeka sú určité míľniky, okamihy, v ktorých nastupuje zmena 

a vynárajú sa spomienky na prežité chvíle, na ľudí, ktorí sa zapísali do nášho života – či už 

cez svoj vzťah k nám, alebo cez to, čo do nás vložili.  

 Nedeľa 16.júna 2019 bola významným míľnikom pre skupinu detí z Evanjelickej 

materskej školy Dr. Filipa Melanchtona na Tupolevovej ulici v Bratislave. Bolo to 19 

predškolákov, ktorí sa v Evanjelickom Božom chráme Svätej Trojice v Petržalke rozlúčili so 

svojou škôlkou, aby sa od septembra stali školákmi. Kázeň slova Božieho pri tejto príležitosti 

mala sestra Paulína Šofranková a za rodičov sa prihovoril prodekan Evanjelickej 

bohosloveckej fakulty UK Dávid Benka.  

 Citujeme z poďakovania mamičky jedného z predškolákov: 

... Nikdy nezabudnem na slová mojej dcéry, keď som prvý raz prišla po ňu do škôlky: 

„Maminka, a prídem sem aj zajtra, lebo ja veľmi chcem.“ A od toho dňa so to nezmenilo. 

Škôlku milovala od samého začiatku až doteraz... Starali ste sa o nich s láskou, poznali ste ich 

silné ale aj slabé stránky, čo my rodičia často nevidíme alebo nechceme vidieť. S citom ste ich 

upozorňovali na chybičky a novými objavmi naplňovali ich hlavičky. Učili ste sa s nimi 

básničky, pesničky a pripravovali s nimi vystúpenia, na ktorých sme si my rodičia potajomky 

utierali slzy z očí. Učili ste ich správne držať ceruzku a pero, kresliť čarokrásne obrázky. 

Nemali ste strach posadiť ich do plného autobusu a cestovať s nimi za poznaním vesmíru do 

hvezdárne, za stretnutím s hudbou a hudobnými nástrojmi do filharmónie, za spoznaním, aká 

vzácna je naša voda do vodárenského múzea a mnohé iné. 

Učili ste ich láske a pokore, múdrosti a viere, ktorú majú hlboko vrytú do srdiečok. 

Vďaka vám spoznali krásu života, získali lásku k športu, ku knihám, k divadlu a hudbe, ku 

kultúre, k umeniu, zvieratám, prírode. Naučili ste ich úcte k starším, rešpektu 

a spolunažívaniu s inakosťou, s ktorou sa často stretávajú. Vštepili ste im zásady slušného 

správania, základy, na ktorých môžu smelo ďalej budovať. 

Ďakujem nášmu Pánovi, keď pri večernej modlitbe moje dieťa ďakuje a spomína pani 

riaditeľku, svoje pani učiteľky... Ďakujeme vám, milá pani riaditeľka i pani učiteľky Deniska, 

Magdelénka, Janka, Ľudmilka, Katka a Danka. Vďaka za VŠETKO! (Renáta Hebortová) 

 

PhDr. Anna Bašnárová, riaditeľka EMŠ 

Uverejnené v časopise Petržalský evanjelik č.3, 24/2019, ISSN 1338-144X 
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Denný tábor 

Pozývame všetky deti od 4 do 12 rokov na dva turnusy denných detských táborov, 

ktoré tradične organizujeme v Zborovom dome CZ ECAV Petržalka na Strečnianskej 15 

v časoch od 8:00 do 16:00. 

 1.-4. júla 2019 (deti 4-7 rokov) Téma Voda 

 8.-12. júla 2019 (deti 8-12 rokov) Téma Veľké egyptské dobrodružstvo 

Vyplnenú prihlášku prineste na Evanjelický a.v. farský úrad alebo pošlite naskenovanú na 

adresu petrzalka@ecav.sk. Zahlásiť sa dá aj na telefónnych číslach 6382 7559 resp. 0907 941 

165. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:petrzalka@ecav.sk
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PRIHLÁŠKA 

na Denný detský tábor 2019 

(Prosíme vrátiť vyplnené a spolu s peniazmi odovzdať do 26. júna 2019) 

 

1.DDT (4-7 rokov) 

Termín: 1.-4. júla v čase od 8:00 do 16:00 

2. DDT (8-12 rokov) 

Termín: 8.-12. júla v čase od 8:00 do 16:00 

 

MIESTO: Zborový dom CZ ECAV Petržalka, Strečnianska 15  

TÉMA: Mladšie deti – Voda  

Staršie deti – Veľké egyptské dobrodružstvo  

CENA: 7, -€/ deň  

PRÍJEM PRIHLÁŠOK:  
Evanjelický a.v. farský úrad, Strečnianska 15, 851 05 Bratislava  

Tel. 6382 7559, príp. 0907 941 165, mail: petrzalka@ecav.sk  

______________________________________________________________________________

____  

(Vyplňte paličkovým písmom)  

meno a priezvisko dieťaťa:  

dátum narodenia:  

adresa:  

telefón rodiča:  

e-mail rodiča:  

č. zdravotnej poisťovne:  

Na tábor je potrebné priniesť kópiu kartičky poistenca. Ďakujeme!  

______________________________________________________________________________

____  

Informácie o dieťati:  

Je alergický/á na :  

Používa lieky (prosíme uviesť aké a ako často):  

Čo by sme mali ešte o dieťati vedieť:  

 

 

 

 

1.DDT  Pondelok 1.7.  Utorok 2.7.  Streda 3.7.  Štvrtok 4.7.  ---  

2.DDT  Pondelok 8.7.  Utorok 9.7.  Streda 10.7.  Štvrtok 11.7.  Piatok 12.7  

 

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

dátum a podpis rodiča 


