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Termín aktivít  

 

  Prehľad plánovaných aktivít  
a projektov v školskom roku   
2018 - 2019  

Zodpovedá Aktivity aj za účasti rodičov  
 

Zodpovedá  
 

SEPTEMBER       
 Projekt  Škôlka bez slzičiek  

adaptácia 
 

p.uč. 3 -4 roč. 
d. 

Spolupráca rodičov,  obdobie 
adaptácie  

 

 Vykonávanie logopedickej  
depistáže ( logopedická  
intervencia) 
 

 Logopedická starostlivosť IX – VI/ 
2019 
baranova.poradenstvoba4@gmail.com 
 

Triedne učiteľky 
v spolupráci s rodinou 
dieťaťa  

 Jazda na poníkoch 
 ( hipoterapia) 

 

   

 
 
Daphné ( ekologické aktivity 
pre   5-6 roč. deti: Tajomstvo 
lesa  

 
  

p.uč. 3-4 roč. 
detí 
 
 
 logopéd  
CPPPaP 
Fedáková 3 

Environmentálna výchova ako 
organická súčasť CVzA , Farma 
na Sanbergu, Dendropark. 
V  rámci akcie vyčistíme  DNV 
v spolupráci s TIK MČ DNV 
a rodičmi   

Všetky triedy MŠ 
 
 
 
 

OKTÓBER      
 Usmej sa kamarát  

3. 10. Svetový deň úsmevu,  
Deň jablka,  hry, súťaže, 
zábavné aktivity, 
 

všetky p. uč.  
 

  

 Šarkaniáda výroba - šarkanov  
 

všetky triedy    

 Práca s prírodninami 
 

všetky triedy    

 Jazda na poníkoch Všetky triedy    

mailto:baranova.poradenstvoba4@gmail.com
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 ( hipoterapia) 
 

 Divadlo Pod hríbom –  
bábkové predstavenie  

 
Všetky triedy  
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Daphné ( ekologické aktivity 
pre deti: Zo života hmyzu  
 

Všetky triedy    

 Logopedická a špeciálno 
pedagogická intervencia   

Mgr. Hrončová 
CPPPaP  

Workshop – Mgr. G. Hajdinová  

 Hudobná výchova v materskej 
škole  - metodický deň  

Otvorená hodina 
s metodickým 
seminárom  
Mgr. K. 
Miháliková  

Orffove nástroje podporujú ciele 
učenia Musik für Kinder. Sú to najmä 
malé bicie nástroje (perkusie) aj 
melodické perkusie (zvonkohry, 
xylofóny, metalofóny, ozvučné 
paličky), ktoré spolu s klavírom  
sprevádzajú detský spev a tanec. 

 

 
Tekvičkové slávnosti 
(najkrajšia tekvička, deň 
strašidiel, tradície) 25. 10.2018 

Všetky triedy, 
zodp. podľa 
POÚ rozpis  

Ochutnávka zdravej výživy, 
tvorivé hry a aktivity, Deň jablka 
- oberačka jabĺk, tvorivé dielne ) 
za účasti rodičov v spolupráci 
s MČ BA DNV  od 15,00 hod. 

  

     
NOVEMBER  Realizácia projektu:   Farebná 

dúha 
 

Zodp. tr. uč. 
Bc. Jajcayová 

Prevencia( ochrana detí pred 
rizikovým správaním, 
protidrogový program 
programu) 

V súčinnosti 
s rodičovskou 
verejnosťou 

 Telesná výchova a prirodzený 
pohyb dieťaťa v materskej 
škole  - pedagogický deň  

J. Pokorná  Významne súvisí s duševnými či 
sociálnymi charakteristikami 
každého dieťaťa. V minulosti bol 
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spontánny a prirodzený pohyb 
súčasťou každodenného života 
detí.  Zmeny v organizácii dňa 
a pracovných povinností rodičov 
ako i nové technológie obmedzujú 
aktívne trávenie času rodiny 
v zmysle pohybových 
a športových aktivít 

 Vystúpenie detí pre seniorov – 
PENZIÓN  -  Senécio  
 6. 11. 2018 
 

Zodp. Mgr. M. 
Zelenková, J. 
Pokorná  

  

 Jazda na poníkoch 
 ( hipoterapia) 

 

všetky triedy    

 
 
 
 
 

Bábkové predstavenie Janko 
a Marienka  

všetky triedy    

DECEMBER  - Fidlikanti ( koncert 
ľudových piesní – 
poznávanie ľudových 
nástrojov )   11.12.2018 

všetky triedy        

 
 

- Dedko Mikuláš, čo 
v tom vreci máš   

všetky triedy  Stretnutie s Mikulášom 
a odovzdávanie mikulášskej 
nádielky dobrým deťom našej 
škôlky   

 

 
- Srdce dokorán  

( vystúpenia detí 
s vianočnou tematikou, 
koledy, ľudové 
tradície)  
 

všetky triedy Vianočná akadémia  ( posedenie 
za účasti rodičov) . Vianočné 
tradície – vianočné dielničky  
11. 12. MŠ 20 
12. 12. MŠ 16 
13. 12. MŠ 16 

 

JANUÁR 2019     
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 - Lyžiarsky výcvik  5-6 ročné deti 
Zochová chata  

Najkrajší snehuliak  Súťaž medzi triedami za 
účasti rodičov 

 
FEBRUÁR  

Zvieratká v lese v spolupráci 
s nadáciou Daphne  

 Deti budú hravou formou  
zoznámené so životom  
zvierat v zime v našich lesoch 
Devínska Kobyla  

 

 - Svet očami detí  
- Vesmír očami detí  

 
 

 Celoslovenská súťaž  v maľovaní 
a zostrojovaní detí materských škôl  

 

 Fašiangové zvyky –  Karneval, 
ľudové tradície 
– všetky triedy  

Karneval, ľudové tradície  
za účasti rodičov 

 

 Predstavenie   „Kúzelník“  všetky triedy    
 Environmentálna výchova 

v MŠ – metodický deň  
I.Petercová     

MAREC  Kniha môj – kamarát  Návšteva 
knižnice, čítanie 
obľúbenej knihy 

Zhotovenie knihy – spolu s 
rodičmi 

 

 Korčuľovanie  Zimný štadión  
Dúbravka   

5-6 ročné deti 
4. 03. – 8. 03. 
2019 

Získavanie základných zručností 
korčuľovania za účasti rodičov 

 

 
 
 

Vo svete chrobáčikov   Deti sa oboznámia s chrobáčikmi 
a hmyzom, ktorý je 
neoddeliteľnou súčasťou prírody  

 

 Skúmanie, bádanie 
experimentovanie  - zážitkové 
učenie detí  - metodický deň  

Bc. Z. Maderová  Aby sme mohli splniť uvedené 
požiadavky, ktoré má dieťa rado, 
je potrebné uplatňovať vo 
výchove a vzdelávaní metódy, 
ktoré pôsobia nielen na rozvíjanie 
kognitívnej stránky, ale aj na 
formovanie celej jeho osobnosti 

 

 Malí požiarnici (oboznámenie 
s požiarnou technikou 
a autami)  

 Všetky triedy  V spolupráci s rodičmi  RZ 
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APRÍL Zápis detí do ZŠ  Otvorené 
hodiny  

Spolupráca s CPPPaP, testy 
predškolákov , detský psychológ  

 

 Deň zeme – prebúdzanie 
prírody (aktivity, súťaže na 
školskom dvore, návšteva 
Dendroparku, náučný chodník  
Devínska Kobyla) 

Tr. uč.  
Zástupkyne 
MŠ, ktoré 
úlohy rozdelia  

Jarné upratovanie – školského 
dvora 
pomoc rodičov 

RZ spoločná 
vychádzka s rodičmi 

 Motýlia farma – pozorovanie 
štádií  vyliahnutia motýľov, 
kŕmenie, starostlivosť   

Tr. 5-6 
ročných detí, 
iné podľa 
záujmu  

Púšťanie motýľov do voľnej 
prírody  

Spoločne s rodičmi  

 Sokoliari – vystúpenie dravcov 
priamo v areály školských 
dvorov   

Všetky deti  Deti spoznajú dravých vtákov 
sokol, orol, sova.  
Budú si ich môcť pohladiť 
a pozorovať ako sú osožné 
priamo v prírode  

 

 Malí ochranári  Všetky triedy  Rýchla zdravotná pomoc  sanitka  
za účasti rodičov, celú aktivitu si 
organizujú rodičia 

 

 Polícia a deti MŠ  Pomáhať a chrániť deti  (projekt 
zameraný na prácu polície, 
ukážky práce so psami 
a signálmi, piktogramy )  

 

MÁJ  Sadíme máje ( ľudové zvyky, 
tradície)  

 
Stavanie mája na školskom dvore 
v krojoch  spoločné popoludnie s 
rodičmi 

RZ 

 Realizácia pobytu detí 
v prírode -  Škola v prírode  

5 – 6 ročné deti  Kráľovstvo Radava od 20. 05. 2019 
do 24. 05. 2019  

 

 Deň matiek  Všetky triedy  Deň rodiny, Slávnostné akadémie  
s rodičmi 

RZ 

 Múdre hranie   Hry zamerané na rozvoj 
pohybových zručností   

 

JÚN  Týždeň detských radostí  Všetky triedy  Rozprávková MŠ, hľadanie 
pokladu ,  slávnostné rozlúčkové 
akadémie absolventov MŠ za 

RZ 



6 
 

účasti rodičov 
 Predčitateľská gramotnosť – 

metodický deň  
Mgr. M. 
Zelenková  

Námety a aktivity zamerané na 
podporovanie  komunikačných 
zručností detí, rozvíjanie slovnej  
zásoby, fantázie, tvorivosti.  

Podnecovanie záujmu 
o čítanie. Osvojené 
zručnosti v tejto oblasti 
budú dobrým 
predpokladom 
úspešného procesu 
vzdelávania detí v ZŠ 

 Plavecký kurz   od 7. 06. 2019 do 
28. 06. 2019 

Pohybové  aktivity vo vode slúžia 
na podporu všestranného rozvoja 
schopností dieťaťa, k zlepšeniu 
celkovej odolnosti a kondície. 
Deti si osvoja základné zručnosti 
nácviku plávania, smerujúceho k 
pravidelnému športovaniu. 

 

 Olympiáda  športové aktivity 
a aktivity  

Všetky triedy  Trieda baví triedu – akcie 
s rodičmi, ktorí pripravia 
program športových aktivít pre 
deti 

RZ 

 

Priebežné úlohy:  

1. Spolupráca s ZŠ  ( viď. Dohodu o spolupráci) 
2. Bábkové predstavenie  - 1x mesačne 
3. Elektronická kronika - A. Majerníková  
4. Spolupráca s Dafné – Kolobeh vody, environmentálna výchova  1x mesačne 
5. Animoterapia  jazda na poníkoch  – 1 x mesačne  
6. Futbal  1 x týždenne  
7. Nemecký jazyk  2 x týždenne 
8. Anglický jazyk   2 x týždenne  
9. Hudobno – pohybové aktivity   1 x týždenne  
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