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Správa ku IV. ročníku 

„Dňa materských škôl na Slovensku“ 

 
Deň materských škôl budeme realizovať v rôznych aktivitách, ktoré vychádzajú zo Štátneho 

vzdelávacieho programu, doplnené o aktivity naplánované podľa Plánu Aktivít. 

 

 Tieto aktivity budú splnené nasledovne: 

 

 Vlastné aktivity smerom : 

1. k deťom: Naša trieda, Triedne stretnutie, Moji kamaráti, Nôžky moje nôžky, Kto sa 

o nás stará, Rozlúčka s letom (na našom dvore), Show deťom, Pani jeseň a jej šaty, 

Ovocníčkovo, Zahrajme sa na šarkany, Autíčkovanie, Veselé cestovanie, Bricklandia, 

Hudobná rozprávka o dvanástich mesiačikoch, Kamišibai, Pyramída zdravia, Yamaha- 

rytmické krôčiky, Ťahanovská kvapka krvi    

2. k učiteľkám: výroba šarkana, skrášľovanie priestorov MŠ 

3. k verejnosti: Hrnček z doby kamennej, Sviatok babky a dedka  našej triede, Športová 

olympiáda pre ockov 

Aktivity pre:  

 vlastnú materskú školu  

 

Iné aktivity: Červenáčik- MŠ Budapeštianská 1, výstava detských prác v šatni- MŠ 

Budapeštianská 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Vlastné aktivity smerom k deťom 

Aktivita 1:- „Naša trieda“   (od 3.9.- 7.9.2018) 

Cieľ aktivity Je orientovať sa v časových vzťahoch jedného dňa, týždňa 

v spojení s konkrétnymi činnosťami a prostredníctvom 

rozlišovania všetkých podstatných znakov. 

 

Deti všetkých tried spoločne spoznali všetky predmety, hračky a veci v triede. Pomenovali 

činnosti, ktoré počas dňa v MŠ realizujú. Vytvorili si vlastné pravidlá v triede a podľa 

obrázkov zoradili denný režim dňa v MŠ. Precvičili si predložky pre orientáciu v priestore: 

pred/za, vľavo/vpravo. Spoločne sa zoznámili so svojou triedou a značkou. 

V závere sa deti  po zoznámení so svojou triedou prešli s pani učiteľkou po interiéri MŠ 

a spoznali tak aj iné priestory určené na vzdelávaciu činnosť. Na záver si precvičili jemnú 

motoriku na ceruzkovej chodbe. 

Viď.Obr.1,4 

 

Aktivita 2:- „Moji kamaráti“  (od 10.9.-13.9.2018) 

Cieľ aktivity Sledovať a podporovať vyjadrovanie vlastného aktuálneho 

citového rozpoloženia. Viesť deti komunikovať prijateľným 

spôsobom pozitívne a negatívne emócie a vedieť vyjadriť svoje 

pocity. 

 

Deti vo všetkých triedach spoločne hľadali a vystrihovali tváre ľudí z časopisov a hľadali tak 

rôzne emócie. Vyrobili si vlastný kalendár oslávencov podľa ročného obdobia a tak si 

zopakovali aj ročné obdobia.  

V Závere počas pobytu vonku si nakreslili svoj autoportrét ako vyzerám keď som šťastný- 

smutný. Spolu si zaspievajú pieseň „Keď si šťastný.“ 

Viď. Obr.5,8 

 

Aktivita 3:- „Nôžky moje nôžky“ (od 13.9.-17.9.2018) 

Cieľ aktivity Ovládať základné lokomočné pohyby, využívať globálnu 

motoriku prekonávaním prírodných a umelých prekážok. 

Správať sa ohľaduplne k svojmu zdraviu a zdraviu iných, 

prejavovať pozitívne postoje k zdravému životnému štýlu. 

Aktivita bola realizovaná na školskom dvore, každá trieda si pripravila svoje stanovište, deti 

precvičovali správnu techniku chôdze a behu. Dodržiavali pravidlá v pohybových aktivitách.  



1.Aktivita- beh medzi stromy 

2. Aktivita- chôdza po lane 

3. Aktivita- preskakovanie prekážok 

4. Aktivita- tunel  

V závere sa deti po vykonaní svojich aktivitách zahrali s padákom.  

Viď. Obr.9,12 

 

Aktivita 4:- „Kto sa o nás stará“ (od 17.9.-21.9.2018) 

Cieľ aktivity Je rozširovať aktuálne poznanie dieťaťa o množstvo profesií, 

vrátane tradičných, s uniformou či menej frekventovaných 

zamestnaní. 

 

Deti sa vo všetkých triedach mali možnosť s pani učiteľkami porozprávať o rôznych 

profesiách, ktorých uniformy si mohli aj vyskúšať a zahrať sa na vojaka, policajta, krajčírku, 

námorníka, kaderníčku a iné. V triede vyhľadávali rôzne náradia ktoré sú potrebné pre určité 

povolanie. Zistili, ktoré povolanie je dôležité pre záchranu nášho života. Deti navštívili 

kuchárky, upratovačky a pozreli sa ako a s čím pracujú. Na pobyte vonku si vyskúšali aj prácu 

v záhrade. 

V závere sa deti prešli po okolí MŠ , orientovali sa v priestoroch MŠ a vyhľadávali pracovné 

činnosti pozorovaním. 

Viď. Obr.13,16 

 

Aktivita 5:- „Rozlúčka s letom.“ (od 24.9.-28.9.2018) 

Cieľ aktivity Rozvíjať sa v oblasti matematiky, podporovať a spoznávať 

prírodné reálie a rozvíjať aj komunikačné schopnosti. 

 

Deti určovali objekty na základe opisu polohy pomocou slov a slovných spojení ( hore- dole, 

vpredu- vzadu, pred, nad, za, medzi... 

Využili rôzne prírodniny,  ktoré deti hľadali na školskom dvore – kamienky, paličky, tráva, 

listy, gaštany.. budeme určovať  číselný rad. 

Určovali počet predmetov v skupine, vytvorili skupinu daných predmetov s určeným počtom. 

Porovnávali dve skupiny predmetov podľa počtu a určiť, v ktorej skupine je viac/ menej 

predmetov. Zahrali si aj rozprávku o repke a vyupratovali dvor od nečistôt, kde si zároveň 

preskúšali triedenie odpadu. Za odmenu nás navštívili zázračné bubliny. Deti zažili výbornú 

šou s bublinami.  



 

V závere sa deti pofotili v zázračných bublinách a domov za odmenu si odniesli balónového 

kamaráta. 

Viď. Obr.17,20 

 

Aktivita 6:- „Pani jeseň a jej šaty“ (od 1.10.-5.10.2018) 

Cieľ aktivity Citlivo vnímať a pozorovať krásy prírody. Pokúsiť sa 

jednoducho hodnotiť umelecké diela, nachádzať farebné 

kombinácie a využívať ich pri vlastnej tvorbe. 

 

Čaro jesene si deti ocenili tak, že z hromadou opadaného lístia si vyrobili jesenný land art- 

listotvorenie. Na školskom dvore si nazbierali jesenné plody, listy, kvety a vytvorili rôzne 

obrazce z jesenných darov. Na fóliu si vyskladajú krásne obrazce, ktoré vyzdvihovali pocity 

detí. V triede si vyrobili jesenný koberec z lega a nádhernú čarovnú Pani jeseň. Deti 

obkresľovali a vymaľovali listy, ktoré potom otláčali.   

V závere si deti vymenovali štyri ročné obdobia a ich charakteristiky. Na záver sa naučili 

jesennú básničku. 

Viď. Obr.21,24 

 

Aktivita 7:- „Ovocníčkovo“ (od 8.10.-12.10.2018) 

Cieľ aktivity Poznať, rozlíšiť, triediť ovocie a zeleninu podľa farby, veľkosti, 

tvaru. 

Zdôvodniť význam ochrany svojho zdravia v zimných 

mesiacoch. 

 

Prezentáciou na IT si deti zopakovali „Moji zeleninkoví kamaráti“ aby si každé dieťa našlo v 

zelenine priateľa. 

Hľadali  aké ovocie, zelenina sa skrýva v záhadnom vrecúšku, opísali tvar, farbu, chuť. 

Porozprávali sa, aký význam má ovocie, zelenina pre naše zdravie. 

Zaspievali a zarecitovali si  známe pesničky o ovocí,  zeleninke z našej knižky 

Moji zeleninkoví kamaráti. Všetky triedy si s odšťavili ovocie a zeleninu v odšťavovačoch 

vysušili ich a urobili výborný kokteil. Zahrali sa aj s včielkou bee-bot. 

 

Na záver si deti strihali, kreslili makety ovocia, zeleniny. Pri výrobe si precvičili jemnú 

motoriku rúk. Zároveň si zaspievali pieseň o jabĺčku. 

Viď.Obr. 25,28 



Aktivita 8:- „Zahrajme sa na šarkany“ (od 15.10.-19.10.2018) 

Cieľ aktivity Poriadne sa pripraviť na športovú olympiádu realizovanú pre 

našich ockov. 

 

Všetky triedy si vyrobili šarkanov ako triedne zástavy. Vyskúšali si naše fitnes stroje 

v telocvični a precvičili tak svalstvo dolných končatín. Vonku si prešli športové disciplíny ako 

sú: 

   SLALOMOVÝ BEH – absolvovať beh po vyznačenej dráhe v čo najkratšom čase 

   SKOK ZNOŽMO DO DIAĽKY Z MIESTA – odraz znožmo s doskokom 

   SKOK VO VRECI – skákať s nohami vo vreci 

   PREŤAHOVANIE LANOM – chlapci – dievčatká 

Na záver sa každá trieda prešla so svojím triednym šarkanom po okolí materskej školy. 

Viď. Obr.37,40 

 

Aktivita 9:- „Autíčkovanie“ (od 15.10.-19.10.2018) 

Cieľ aktivity Viesť deti k obsluhovaní dopravného prostriedku na ceste 

a dodržiavať zásadné pravidlá na cestnej premávke. 

 

Každý deň sa vystriedali jednotlivé triedy na aktivite s autíčkami. Deti si mali možnosť 

vyskúšať ovládať motorové vozidlo, ktoré ponúka materská škola. Autíčka sa elektrický 

nabíjali a následne potom ponúkali svoje možnosti.  

Na záver sa učiteľky poďakovali deťom za ich pozornosť a šikovnosť. 

Viď. Obr.41,44 

 

Aktivita 10:- „Veselé cestovanie“ (od 22.10.-26.10.2018) 

Cieľ aktivity Oboznámenie sa so základnými dopravnými značkami, 

semaforom, s detskými dopravnými prostriedkami na 

dopravnom ihrisku školy. Získavanie, overovanie poznatkov vo 

výchove k bezpečnosti v cestnej premávke. 

 

Deti si počas týždňa mohli vyskúšať funkciu policajta, dopravných značiek dopravných 

prostriedkov a seba ako chodca na cestnej premávke. Zistili na čo slúžia reflexné vesty, prvky 

a chrániče. Deti sa oboznámia aj s nebezpečenstvom na cestnej premávke. Deti sa venovali 



dopravným hrám s vestami dopravných prostriedkov. Celý týždeň kreslili, maľovali dopravné 

prostriedky, značky. Zahrali sa aj so včielkou Bee-bot na podložke s dopravnými značkami. 

Na záver učiteľky deťom poďakovali a zahrali si hru na interaktívnej tabuli s dopravnými 

značkami, kde zistili, čo sa naučili počas týždňa. 

Viď. Obr. 45,48 

 

Aktivita 11:- „Ríša rozprávok o zvieratkách- Kamišibai.“(od 5.11.-

9.11.2018) 

Cieľ aktivity Rozvíjať detskú predstavivosť a kreativitu, a zároveň prispievať 

k ich komplexnej slovnej zásobe. Viesť deti vyjadrovať svoje 

myšlienky a názory, čím posilňujú svoje komunikačné 

schopnosti. 

 

Aktivity prebiehali po otvorených hodinách učiteliek v jednotlivých triedach v organizačných 

formách dňa. Deti na tému rozprávky tri prasiatka robili aktivity: 

1. Vystrihovali prasiatka a obrázok vymaľovali 

2. Zahrali si tieňohru so zvieratkami 

3. Zahrali si pexeso 

4. Hľadali stopy zvierat 

5. Dokreslili časti tela prasiatok 

6. Zisťovali čím sa prasiatka živia 

7. Deti sa zahrali na zvieratka a použili ich čiapky a znázornili ho pohybom. 

8. Pozreli si rozprávku o troch prasiatkach a spoločne si zaspievali pieseň o troch 

prasiatkach. 

Na záver sa pani učiteľky poďakovali deťom za ich aktivitu a spoluprácu počas týždňa. 

Viď. Obr.49,52 

 

Aktivita 12:- „Hudobná rozprávka o dvanástich mesiačikoch“(7.11.2018) 

Cieľ aktivity Viesť deti k hudobno - pohybovým aktivitám, spoznávať 

hudobné nástroje a preniesť deti do deja rozprávky. 

 

Našu škôlku navštívil ujo Ľubo, ktorý krásnym hudobným predstavením rozprávky 

o dvanástich mesiačikoch preniesol deti do deja. Deti si spolu rozhýbali svoje telíčko a naučili 

sa tiež nové piesne od uja Ľuba. 

Na záver dostala každá trieda CD od uja Ľuba. 



Aktivita 13:- „Výstava lega- Bricklandia“ (8.11.2018) 

Cieľ aktivity Rozvíjať u detí predstavivosť, fantáziu. Spoznávať nové 

možnosti a aktivity v rámci spoločenskej hry lego. 

 

Naše deti z I a II. Triedy navštívili s pani učiteľkami výstavu lega. Deti sprevádzala pani 

inštruktorka, ktorá im predstavila a ukázala nové možnosti čo všetko môžu z lega vytvoriť. 

Deti hľadali na výstave postavy a predmety, ktoré im inštruktorka povedala. Mali sa možnosť 

zahrať aj v hracom kútiku. Skladali mozaiky z lega, zahrali sa s autodráhou z lega na diaľkové 

ovládanie. 

Na záver sa s pani inštruktorkou rozlúčili a vrátili do škôlky s novými zážitkami. 

Viď. Obr.57,60 

 

 

Aktivita 14:- „Pyramída zdravia“ (13.11.-17.11.2018) 

Cieľ aktivity Viesť deti ku správnej životospráva a ku zodpovednosti voči 

svojmu zdraviu.  

 

Deti pomocou aktivít poznali, rozlíšili, triedili a vyberali si zdravé potraviny. 

Zisťovali, charakterizovali potraviny, ktoré škodia zdraviu a potraviny, ktoré sú užitočné pre 

zdravie. Zdôvodnili význam ochrany svojho zdravia v jesenných chladnejších mesiacoch. 

Deti správne poukazovali ako sa máme starať o svoje zdravie, ako a čo si máme v 

nastávajúcich chladnejších mesiacoch obliekať. Deti cely týždeň lepili, strihali a tvorili 

k zdraviu prospešné potraviny. Využili včielku Bee-bot a určovali zdravé a nezdravé 

potraviny. 

Na záver si pozreli na interaktívnej tabuli pieseň o ľudskom tele.  

Viď. Obr.61,64 

 

 

Aktivita 15:- „Yamaha- rytmické krôčiky“ (15.11.2018) 

 

Cieľ aktivity Zvládať hravou formou základy hudobnej náuky v spojení s 

praktickými činnosťami a dôraz je klásť predovšetkým na 

rozvoj hudobnej predstavivosti. 

 
Deti z I a II. Triedy navštívili Centrum voľného času na Juhoslovanskej 2. 

Deti sprevádzala plyšová hračka, ktorá sa s deťmi zoznámila. Výučba bola orientovaná na 

tematické piesne, rytmické hry, elementárne hry na hudobné nástroje, pohybové hry spojené s 



počúvaním hudby, výtvarne a pracovné činnosti, poznávanie sveta hudby prostredníctvom 

senzomotorických skúseností. Deťom sa aktivita páčila a, ktoré budú mať  

Na záver sa deti zahrali s padákom, kde si zaspievali pieseň tichým hlasom, aby uspali 

chobotnicu, ktorá zaspávala na padáku. Deti ju pomaly kolísali. 

Viď. Obr.65,68 

 

Aktivita 16:- „ŤAHANOVSKÁ KVAPKA KRVI  - MOBILNÝ ODBER 

KRVI.“ 

Cieľ aktivity Podporiť a motivovať deti aby si uvedomili ako je dôležité si 

navzájom pomáhať. Deti zisťujú akú úlohu majú zdravotníci 

v našom živote. 

 

Dňa 22.11.2018  o 9.30 hod  boli naše deti z I a II triedy  z hliadky mladých záchranárov a to 

za doprovodu pani učiteliek Kmecovej a Rečovej podporiť a oceniť krásny čin- darovanie 

krvi. Deti sa zúčastnili kultúrneho vystúpenia v kultúrnom stredisku na Budapeštianskej 30. 

Deti sa mali možnosť stretnúť s lekárskym prostredím a ako sa postupuje pri odbere krvi. 

Darcov krvi podporovali krásnym vystúpením. Zdravotníci im odpovedali na ich zvedavé 

otázky a zároveň si mali možnosť vyskúšať tlakomer a zistili  prečo je dôležité darovať krv. 

Deťom sa akcia veľmi páčila. 

Na záver sa deti lekárom poďakovali básničkou a za odmenu dostali sladkosť a jabĺčko 

Viď. Obr.69,72 

 

2.Vlastné aktivity k učiteľkám 

Učiteľky sa podieľali na skrášľovaní našej MŠ: 

Viď. Obr.73,78 

 

3.Vlastné aktivity k verejnosti 

Aktivita 1:- „Hrnček z doby kamennej“ (od 10.10.-24.10.2018) 

Cieľ aktivity Je priblížiť deťom život našich predkov prostredníctvom 

vlastnej skúsenosti so základnými technikami tradičných 

remesiel, ktoré sa vykonávali, takmer v každom dome, či 

chalúpe. 

 



V daný deň, ktorý mala určená trieda sa konal zraz rodičov, ktorý si mali možnosť pozrieť 

krátke vystúpenie svojich detí. Pani lektorka po krátkom programe preniesla deti a rodičov 

pomocou prezentácie do minulosti, kde sa im snažila ukázať a zistiť ako sa pracovalo niekedy 

s hlinou. Potom si mohli deti so svojimi rodičmi vyrobiť vlastný hrnček a deti si odniesli 

nádhernú pamiatku domov. 

 Na záver sa občerstvili teplým čajom a inými dobrotami. 

Viď. Obr. 39,32 

 

Aktivita 2:- „Sviatok babky a dedka v našej triede“ (12.10.2018) 

Cieľ aktivity Viesť deti k úcte k starším a rozvíjať ich kultúrnu stránku 

života.  

 

Deti privítali svojich starých rodičov krásnym kultúrnym programom a spolu si postavili 

nádherne produkty z lega. V triede bola výstavka týchto predmetov z lega. 

Na záver sa občerstvili teplým čajom. 

Viď. Obr.33,36 

 

Aktivita 3:- „Športová olympiáda pre ockov“ (od 5.11.-9.11.2018) 

Cieľ aktivity Osvojiť, precvičovať a zdokonaľovať základné lokomočné 

pohyby. Podporovať zdravú rivalitu a schopnosť čestného 

športového zápolenia a túžba po sebazdokonaľovaní. 

Každý deň si jednotlivé triedy podľa svojho dátumu pripravili jednotlivé aktivity pre deti 

a ockov. Deti sa najprv precvičili a postupne sa presúvali na jednotlivé stanovište. 

 SLALOMOVÝ BEH  S FÚRIKOM – absolvovať beh po vyznačenej dráhe v čo 

najkratšom čase 

 SKOK ZNOŽMO DO DIAĽKY Z MIESTA – odraz znožmo s doskokom 

 SKOK VO VRECI – skákať s nohami vo vreci 

 PREŤAHOVANIE LANOM – DETI – OCKOVIA 

 CHODZA V PAPIEROVOM KRUHU- DETI- OCKOVIA 

 CHODZA SLALOM S LOPTIČKOU NA LYŽIČKE- absolvovať chôdzu okolo 

kužeľov s loptičkou na lyžici. 

Na záver sa pani učiteľky poďakovali deťom a rodičom za aktivitu a príjemnú atmosféru  

a ako poďakovanie dostali ockovia medailu a deti reflexného medvedíka. Všetci sa občerstvili 

teplým čajom. 

Viď. Obr.53,56 



 

„Fotodokumentácia“ 
 

                         

                         

Obr.č.1,4 „Naša trieda“ 

 

                                 

                                    

Obr.5,8 „Moji kamaráti“ 

 



                          

                           

Obr.č.9,12 „Nôžky moje nôžky“ 

 

                          

                          

Obr.č.13,16 „Kto sa o nás stará“ 

 

                          



                          

Obr.č.17, 20 „Rozlúčka s letom“ 

 

                             

                             

Obr.č.21,24 „Pani jeseň a jej šaty“ 

 

                             

                             



Obr.č.25,28 „Ovocníčkovo“ 

 

                                

                                

Obr.č.29, 32 „Hrnček z doby kamennej“ 

 

                               

                               

Obr.č.33,36 „Sviatok babky a dedka“ 

 

 

 



                             

                            

Obr.č.37,40 „Zahrajme sa na šarkany“ 

 

                              

                              

Obr.č.41,44 „Autíčkovanie“ 

 

                               



                                

Obr.č.45,48 „Veselé cestovanie“ 

 

                               

                                

Obr.č.49,52 „Kamišibai“ 

 

                              

                              



Obr.č.53,56 „Športová olympiáda s ockom“ 

 

                                

                                

Obr.č.57,60 „Bricklandia“ 

 

                                 

                               

Obr.č.61,64 „Pyramída zdravia“ 

 



                                          

                                        

Obr.č.65,68 „Rytmické krôčiky“ 

 

                                      



                                

Obr.č.69,72 „Ťahanovská kvapka krvi“ 

 

                                   

 



                                        

 

Obr.č.73,78 „Vlastné aktivity k učiteľkám“ 

 

 

 

Motto: „Keď chceme byť múdri a s nami celý svet, učme ľudí. Učiť nie, aby 

sme učili, ale aby vedeli. Vedieť nie, aby vedeli, ale aby položili ruku k činu.“ 

 (Jan Amos Komenský)  

 

 

 


