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Správa z realizácie I. ročníka   

„Dňa materských škôl na Slovensku“ 

 Deň materských škôl sme realizovali v rôznych aktivitách, ktoré vychádzali zo Štátneho 

vzdelávacieho programu, doplnené o aktivity naplánované podľa Plánu Aktivít a prezentáciou 

MŠ krúţkom HMZ – Červenáčik. 

 Tieto aktivity boli splnené následovne: 

Vlastné aktivity smerom : 

1. k deťom: Zdravý ţivotný štýl v MŠ, Koleso svet, Lego výstava, Ovocníčkovia, 

Helloween, Moja materská škola, Kronika školy od vzniku, Had priateľstva, Nové 

učebné pomôcky a hračky 

2. k učiteľkám: Skrášľujem  prostredie v MŠ pre deti 

3. k verejnosti: Hrám sa s babkou a dedkom, Tvorivé dielne pre rodičov a detí 

Aktivity pre: 

 vlastnú materskú školu 

 mestská/obecná: Hrám sa s babkou a dedkom – určená pre klub seniorov v MČ 

Sídliska Ťahanovce 

Iné aktivity:  

 výstava detských prác vo vynovenej – vytvorenej galérií v priestoroch MŠ ,,Ţivot 

v MŠ“ 

 prezentácia činnosti detí z krúţku HMZ ,,Červenáčik“- Exkurzia detí – návšteva ÚC 

Červeného kríţa za účelom ďalšieho rozvoja spolupráce pre šk. rok 2015/2016 

 Výroba knihy - ,,Čo všetko sme sa naučili o zdraví“ 

 

I. Vlastné aktivity smerom k deťom 

 

Aktivita č.1 - ZDRAVÝ ŢIVOTNÝ ŠTÝL V MŠ /29.9.2015/ 

 

Cieľ akcie 

 

 

V priestoroch  MŠ poskytnúť všetkým deťom  ukáţku činnosti 

krúţku . Ukázať deťom celý postup pri ústnej a dentálnej hygiene. 

Prejaviť  spolupatričnosť . Obdarovať deti maľovankami „Zdravý 

a chorý zúbok“ 

 Posilňovať kooperatívne správanie, schopnosť spolupracovať 

a cítiť s ostatnými. 

V úvode deti z jednotlivých tried privítali deti z  HMZ „Červenáčik“ , pani učiteľky Saxová 

a Cmorová  a bábka Adamko. Krátkou improvizáciou Adamko zmotivoval deti na danú tému 

– ústna hygiena, starostlivosť o chrup. Deti z krúţku ukázali na makete chrupu a za pouţitia 



zubnej kefky a pasty správny postup pri čistení chrupu. Vystúpenie spríjemnili básničkami 

a pesničkou na danú tému, kde sa zapojili aj ostatné deti. 

V závere staršie deti  na interaktívnej tabuli sledovali edukačný program „U zubára“, kde si  

mohli pozrieť postup pri ošetrení v stomatologickej ambulancií ako aj postup pri prevenčnej 

prehliadke. Celú ukáţku ukončil /bábka/ Adamko, pochválil deti, povzbudil ich a rozlúčil sa. 

Za odmenu deti dostali maľovanku „Zdravý a chorý zub“. 

Deti boli spontánne a ukáţka svojich kamarátov ich zaujala. 

viď. obr. č. 1 

 

Aktivita č.2 – KOLESO SVET /14.10.2015/ 

 

Cieľ akcie 

 

 

V priestoroch  Kulturparku poskytnúť  deťom  ukáţku činnosti 

kolies . Ukázať deťom rôzne druhy a veľkosti kolies, ich vyuţitie, 

vznik a pomoc pre človeka. 

 Hrať sa s hračkami , stavebnicami a rôznymi kolesami. 

V priestoroch Kulturparku  deti na základe jednoduchých pozorovaní a pokusov získali 

základné poznatky o kolesách rôzneho druhu, veľkosti a pouţitia. 

Výstava deťom priblíţila  tému „Kolesá", vyskúšali si ako kolesá pomáhajú ľudom,  pohrali  

sa v kolesodielni, vyskúšali si koleso-kolotoč, v druhej časti výstavy „Autokino" cestovali do 

minulosti  Automobilov a na výstave si pozreli netradičné dopravné ihrisko – venované téme 

bezpečnosti na ceste.  

Deti boli spontánne a výstava sa im veľmi páčila a zaujala ich. Najväčší záujem mali o 

netradičné dopravné ihrisko, kolesodielňu a veľkú autodráhu. 

viď. obr. č. 2 

Aktivita č.3 – LEGO VÝSTAVA /23.10.2015/ 

Cieľ akcie 

 

 

V priestoroch Východoslovenského múzea poskytnúť deťom na 

základe jednoduchých pozorovaní  základné poznatky o stavbách z 

lega rôzneho druhu a veľkosti. 

- výstavou deťom priblížiť  tému "Lego" 

- vyskúšať si skladať kocky lega  

- pohrať  sa s vlastným výtvorom „Kto sa hrá, nehnevá“ 

V priestoroch Východoslovenského múzea si deti pozreli výstavu LEGA,  pozorovali stavby z 

lega – historické budovy, významné stavby sveta, dopravné prostriedky, kozmické lode a 

mnoho stavieb s inou tematikou.  

Výstava deťom priblíţila  tému „lego" – pod názvom „Kto sa hrá, nehnevá“. 

Deti mali moţnosť sa so stavebnicou lego aj pohrať a skonštruovať svoje vlastné výtvory, z 

ktorých sa vytvorila výstava detských prác. 

Deti boli spontánne a výstava sa im veľmi páčila a zaujala ich. 

viď obr. č. 3 

 



Aktivita č.4 – OVOCNÍČKOVIA/26.10.2015-30.10.2015/ 

Celý týţdeň  deti spolu s pani učiteľkami plnili týţdenný  projekt – Ovocníčkovia .  

Podľa vopred dohodnutého harmonogramu tried  pani učiteľky  s deťmi mali moţnosť 

odšťavovať a sušiť ovocie a zeleninu. Okrem tejto aktivity deti cely týţdeň plnili rôzne úlohy 

a plnili ciele na tému „Ovocie a zelenina“, „Pre naše zdravie“ – Kreatívne tvorili / maľovali, 

modelovali, konštruovali, pracovali s encyklopédiou, detskými knihami, učebnými 

pomôckami k danej téme, pozorovali plody na stromoch a kríkoch pri pobyte na školskom 

dvore, spievali a recitovali a pod./ 

Cieľom projektu bolo zapojiť deti do aktivít podporujúcich zdravý ţivotný štýl  , motivovať 

ich ku konzumácií ovocia a zeleniny , a tak  iniciovať záujem detí o svoje zdravie. 

viď obr. č. 4  

 

Aktivita č.5 – HELLOWEEN /3.11.2015/ 

V priestoroch MŠ a v kaţdej triede sme pre deti pripravili a uskutočnili akciu Hallowen. 

Počas celého dopoludnia mali deti pripravený zábavný a pútavý program / zábavné a súťaţivé 

hry, prehliadka masiek a tekvičiek, fotenie detí, Disco Helloweenska party a pod./ 

viď obr. č. 5  

 

Aktivita č.6-Výtvarná súťaţ -organizátor MMK -oddelenie školstva ,,Moja 

materská škola“ 

 

Cieľ akcie 

 

 

Poskytnúť deťom neobmedzenú moţnosť na výtvarné vyjadrenie 

svojich záţitkov a predstáv zo ,,ţivota v materskej škole“. Zdôrazniť 

význam, opodstatnenosť a poslanie materských škôl a I. ročník Dňa 

materských škôl na Slovensku dostať do povedomia širokej 

verejnosti. 

viď obr. č. 6 

 

Aktivita č.7- Kronika školy od vzniku 

Deti mali moţnosť prezrieť si kroniky od vzniku MŠ aţ po súčasnosť. Pani učiteľka slovne 

komentovala fotografie, akcie, školy v prírode a vtedajšie dianie na MŠ. Porovnávali prvú 

kroniku so súčasnou. 
 

viď obr. č. 7 

 

Aktivita č.8- Had priateľstva /ukončenie Dňa materských škôl na školskom dvore/ 

Vyhlásený I. ročník Dňa materských škôl na Slovensku sme slávnostne spolu s deťmi 

ukončili aktivitou na školskom dvore ,,Had priateľstva“.  

 

viď obr. č. 8 

 



Aktivita č.9- Nové učebné pomôcky a hračky 

Na spríjemnenie, skvalitnenie a zabezpečenie kvalitného výchovno - vzdelávacieho procesu 

pani riaditeľka Mgr. Strukanová Iveta zakúpila nové učebné pomôcky a hračky do všetkých 

tried. 

viď obr. č. 9 

 

 

II. Vlastné aktivity smerom k učiteľkám 

Aktivita č.1 – Výzdoba šatňových okien vo všetkých triedach ,,Štyri ročné obdobia“ 

viď obr. č. 10 

 

Aktivita č.2 – Maľovanie stien a dverí pre výtvarnú galériu  

 ,,Farbičky“  

 ,,Krtko“ 

-Inštalácia grafomotorických panelov 

 ,,Šikovné ruky a nohy“ 

viď obr. č. 11 

 

 

Aktivita č.3 -  Výzdoba k týţdennému projektu ,,Cestujeme galaxiou“ 

 viď obr. č. 12 

 

Aktivita č.4 -  Výzdoba k akcii ,,Helloween“ 

viď obr. č. 13 

 

Aktivita č.5 -  Výzdoba priestorov MŠ 

viď obr. č. 14 

 

III. Vlastné aktivity smerom k verejnosti 

 

Aktivita č.1 – Návšteva seniorov z klubu dôchodcov MČ Sídlisko Ťahanovce ,,Hrám 

sa s babkou a dedkom“ 

 

Cieľ akcie 

 

 

V priestoroch  MŠ – z príleţitosti Mesiaca úcty k starším vyjadriť dôchodcom úctu, 

lásku a  a zapojiť ich do hier a činnosti v jednotlivých triedach.  

Prejaviť  spolupatričnosť . Obdarovať dôchodcov pohľadnicami.  

 Posilňovať kooperatívne správanie, schopnosť spolupracovať a cítiť s ostatnými. 



 

V úvode dôchodcov privítali deti z I. triedy, p. riaditeľka MŠ Mgr. Strukanová Iveta a p. uč. 

Kandráčová a Saxová.  

Deti predniesli básničku na uvítanie báseň ,,O dedkovi a babke“.  

Tradične privítali seniorov chlebom a soľou, obdarovali ich darčekom. 

Po úvodnej časti sa deti z I. tr. aj s p. uč. presunuli do svojej triedy a zobrali zo sebou 

dôchodcov / podľa počtu si ich prerozdelili všetky triedy/.  

Na triedach boli pripravené rôzne aktivity: 

I. trieda:   V ZDRAVOM  TELE  -  ZDRAVÝ DUCH 

II. trieda:   ZVIERATKOVO 

III. trieda:   DOPRAVÁČIK 

IV. trieda:  ROZPRÁVKOVO 

VII. trieda :  SRDIEČKOVO 

 

viď obr. č. 15 

 

Aktivita č.2 – Tvorivé dielne pre rodičov a detí ,,Spoznávame vesmír- Cestujeme 

galaxiou“  /19.10. – 23.10.2015/ 

Cieľ projektu 

 

 

Vyvolať u deti radosť z moţnosti spolupráce s rodičmi v školskom prostredí 

– upevniť ich sebavedomie. 

Zapojiť rodičov do školských aktivít, motivovať ich, iniciovať vzájomnú 

spoluprácu a vytvárať u detí pocit bezpečia a dôvery. 

 

V dňoch 19.10.- 23.10. 2015 sa deti spolu s rodičmi stretli  pri plnení týţdenného  projektu – 

Tvorivé dielne – Spoznávame vesmír- cestujeme galaxiou.  Podľa vopred dohodnutého 

harmonogramu tried  sa rodičia s deťmi a ich učiteľkami stretli v školskej jedálni, kde im ich 

detičky predviedli krátky kultúrny program na tému „ Jeseň“ . Po programe sa deti so svojimi 

rodičmi pustili do spoločnej práce s tematikou vesmír, planéty, rakety, kozmonauti, lietajúce 

taniere ....  Pre rodičov a deti  bol pripravený pitní reţim a ukáţka zeleninových šalátov 

podávaných v našej školskej jedálni ako aj zdravých nátierok  ktoré si rodičia mohli prezrieť, 

po prípade aj ochutnať.  Pri plnení aktivít boli deti spontánne a pri výrobe svojich diel veľmi 

kreatívne.  Cieľom projektu bolo zapojiť rodičov a deti do školských aktivít , motivovať ich , 

iniciovať vzájomnú spoluprácu a vytvárať u deti pocit bezpečia a dôvery, čo sa nám aj 

podarilo, a čomu sme  veľmi radi. 

viď obr. č. 16 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Iné aktivity:  

Aktivita č.1 -Výstava detských prác vo vynovenej – vytvorenej galérií v priestoroch 

MŠ ,,Ţivot v MŠ“ 

viď obr. č. 17 

Aktivita č.2 - Prezentácia činnosti detí z krúţku HMZ ,,Červenáčik“- Exkurzia detí 

– návšteva ÚC Červeného kríţa za účelom ďalšieho rozvoja spolupráce pre šk.rok 

2015/2016  /27.10.2015/ 

Cieľ akcie 

 

 

V priestoroch ÚC SČK Košice poskytnúť deťom ukáţku dobrovoľníctva , exkurziu 

priestorov spolku ako aj stretnutie so zamestnancami a dobrovoľníkmi. 

Oboznámiť sa so symbolom a znakom SČK, poskytnúť ukáţku prvej pomoci 

v učebni na to určenej na cvičných maketách. 

Prejaviť  spolupatričnosť. Potešiť všetkých prítomných vystúpením a obdarovať ich 

kvapkou krvi s označením našej MŠ a názvom krúţku.  

 Posilňovať kooperatívne správanie, schopnosť spolupracovať a cítiť s ostatnými. 

V úvode deti  z  HMZ „Červenáčik“ spríjemnili akciu krátkym programom pre zamestnancov 

a dobrovoľníkov, odovzdali im kvapku krvi s označením MŠ. Exkurzia sa  konala v 

priestoroch ÚS SČK. Deti  mali moţnosť vidieť a prezrieť si priestory celého ÚS SČK . 

Oboznámili sa so symbolom a znakom SČK, s činnosťou organizácie, čo znamená 

dobrovoľníctvo a pomoc,  mali premietané rozprávky „Zdravotná výchova pre deti“ ako aj 

mali moţnosť zúčastniť sa na ukáţke prvej pomoci v učebni na to určenej na cvičných 

maketách. Deti sa oboznámili s prácou zamestnancov a dobrovoľníkov SČK, posilnili si 

kooperatívne správanie, schopnosť spolupracovať a cítiť s ostatnými. 

viď obr. č. 18 

Aktivita č.3 - Výroba knihy - ,,Čo všetko sme sa naučili o zdraví“ 

viď obr. č. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obr. č. 1 ZDRAVÝ ŢIVOTNÝ ŠTÝL V MŠ /Aktivita č.1 - I/ 

Ukážka činnosti záchranárskeho krúžku „Červenáčik“ pre deti v MŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obr. č. 2 KOLESO SVET /Aktivita č. 2 - I/ 

  

  

  

   

 

 

 



Obr. č. 3 LEGO VÝSTAVA /Aktivita č. 3 - I/ 

 

             

       

       

                 

 

 

 

 



Obr. č. 4 OVOCNÍČKOVIA  /Aktivita č. 4 -  Odšťavovanie a sušenie ovocia a zeleniny 

 

 

 



Obr. č. 5  HELLOWEEN /Aktivita č. 5 - I/ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obr. č. 6  Výtvarná súťaţ -organizátor MMK -oddelenie školstva ,,Moja materská škola“ 

/Aktivita č. 6 – I/ 

 

 

Obr. č. 7  Kronika školy od vzniku 

/Aktivita č. 7 – I/ 
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http://www.msbudapestianska1.sk/data/uploads/2015/11-november/12191616_1154701247892889_5743460339896962214_n.jpg


 

Obr. č. 8  Had priateľstva /ukončenie Dňa materských škôl na školskom dvore/ 

/Aktivita č. 8 – I/ 

 

 
 

 
Obr. č. 9 Nové učebné pomôcky a hračky 

/Aktivita č. 9 – I/ 

 

 

 

 

 



 

Obr. č. 10  Výzdoba šatňových okien vo všetkých triedach ,,Štyri ročné obdobia“ 

/ Aktivita č.1 – II/ 

 

 

 

Obr. č.11 Maľovanie stien a dverí pre výtvarnú galériu ,,Farbičky“ , ,,Krtko“ , Inštalácia 

grafomotorických panelov ,,Šikovné ruky a nohy“ 

/ Aktivita č.2 – II/ 

 

 

 



Obr. č. 12 Výzdoba k týţdennému projektu ,,Cestujeme galaxiou“ / Aktivita č.3 – II/ 

 
Obr. č. 13 Výzdoba k akcii ,,Helloween“ /Aktivita č.4 – II/ 

 

Obr. č. 14 Výzdoba priestorov MŠ / Aktivita č.5 – II/ 

 

 



Obr. č. 15 Návšteva seniorov z klubu dôchodcov MČ Sídlisko Ťahanovce ,,Hrám sa 

s babkou a dedkom“ / Aktivita č.1 – III/ 

 
 

 

 
 

 



 

Obr. č. 16 Tvorivé dielne pre rodičov a detí ,,Spoznávame vesmír- Cestujeme galaxiou“  

/ Aktivita č.2 – III/  

 

 

 

 



Obr. č. 17  Výstava detských prác vo vynovenej – vytvorenej galérií v priestoroch MŠ 

,,Ţivot v MŠ“ /Aktivita č.1 – IV/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obr. č. 18 Prezentácia činnosti detí z krúţku HMZ ,,Červenáčik“- Exkurzia detí – 

návšteva ÚC Červeného kríţa za účelom ďalšieho rozvoja spolupráce pre šk. rok 

2015/2016  / Aktivita č.2 – IV/ 

 

 

       

 

     

 

 

 

 



Obr. č. 19 Výroba knihy - ,,Čo všetko sme sa naučili o zdraví“ /Aktivita č.3 – IV/ 

  

   
 

 

„ Pre dieťa je dospelý človek sprievodcom po neobyčajnej ceste,  na ceste 

plnej prekvapení, na vzájomnej  spolupráci tak, aby dieťa žilo, rástlo a bolo 

šťastné. Pomáha pochopiť, ako  funguje  všetko okolo neho. 

Dospelý je vždy nablízku, aby dieťaťu pomohol.“ 


