
Aktivity a prezentácia na verejnosti 

 

Mesiac Aktivity 

September 
2019 

Privítanie všetkých detí v šatni - zaradenie nových detí do jednotlivých tried 

  Adaptačné obdobie pre nové deti rôzneho veku 

  Plenárna schôdza pre rodičov bez prítomnosti detí 

  Triedne aktívy v jednotlivých triedach 

  Diagnostika výslovnosti všetkých detí 

  Diagnostika výslovnosti starších detí s logopedom 

  Záujem a prihlásenie detí na jednotlivé krúžkové činnosti 

  Zapísanie detí na didaktickú aktivitu - oboznamovanie sa s anglickým jazykom 

  Kolobežkový deň 

  "Púšťanie šarkanov" - v areáli materskej školy 

  Celoživotné vzdelávanie pedagógov 

  
Stretnutie s psychologičkou PhDr. D. Rosovou s rodičmi budúcich školákov - 
ponuka publikácie "Hurá, idem do školy". 

  OMEP konferencia 

    

Október 
2019 

Mesiac úcty k starším - babka z 2. triedy - čítanie rozprávky "Šípková Ruženka" 

  Krúžková činnosť 

  Kolobežkový deň 

  
Ústna hygiena: podpora zdravia ústnej dutiny, Základy správnej ústnej hygieny a 
zdravého stravovania 

  Logopedická depistáž pre budúcich školákov  

  Deň zdravej výživy pre rodičov s deťmi 

  Návšteva knižnice J. Boccatia - budúci školáci 

  "Beh o pohár starostu - Memoriál Milana Kováča" 

  "Póla radí deťom" - stretnutie s dopravnou políciou pre budúcich školákov 

  "Spev bez hraníc" - 12- ročník celomestskej speváckej súťaže 

  Stretnutie členov Rady školy 

  Stretnutie členov RZ 

  Návšteva budúcich školákov do prvých tried ZŠ 

  Celoživotné vzdelávanie pedagógov 

  
Potulky mestom s p. Kolcunom - budúci školáci - v spolupráci s MČ KE Staré 
Mesto 

  
Ekovýchovný program od Daphné - zapojenie sa do zberu bateriek - Zbierame 
použité batérie so Šmudlom 

  Tvorivé dielne v múzeu 

    



November 
2019 

Hospitácie - adaptačné obdobie novoprijatých detí - sledovanie chorobnosti detí, 
preventívna zdravotná starostlivosť rodičov o svoje deti, spolupráca s učiteľkami 
v tejto oblasti, pozorovanie detí pri činnostiach v triedach, socializácia a 
orientácia detí v priestoroch MŠ, cinnosti v skupinách, individuálny prístup 
pedagógov 

  Deň materských škôl na Slovensku 

  Hudobná rozprávka "Peťo a drak" - ujo ˇĽubo" 

  Cirkus Galent - detské cirkusové predstavenie umelcov z Kijeva 

  Logopedická depistáž v MŠ - pokračovanie projektu 

  Návšteva prvákov počas vyučovania v ZŠ 

  
Uzávierka prísomných príspevkov od rodičov z jednotlivých tried do vianočného 
čísla školského časopisu 

  
Klub M. Montessori - stretnutie rodičov, ktorí majú záujem spolu so svojími 
deťmi si prakticky vyskúšať prvky pedagogiky M.M. v oblasti Praktický život. 

  Celoživotné vzdelávanie pedagógov 

  Návšteva knižnice J. Bocattia - budúci školáci 

  Sokoliari - vystúpenie 

  
Kultúrne podujatie v Jumbe - UsmievAnka deťom - detské pesničky s pohybom 
a tancom 

  otvorená hodina pre budúcich školákov v ZŠ Park Angelinum 

  súťaž "VIanočný list" - toyeto 

  
Návšteva pedagógov z MŠ Liptovský Mikuláš - 2. dňový seminár zameraný na 
prvky pedagogiky M. Montessori 

    

December 
2019 

Mikuláš 

  Hudobná rozprávka - Psíček a mačička 

  Mikulášske prekvapenia 

  Vianočná tržnica 

  
V spolupráci so ZŠ 11.12.2019 žiaci zo ZŠ navštívia našu škôlku s programom, 
13.12.2019 deti z MŠ navštívia ZŠ s programom. 

  Vianočné besiedky v jednotlivých triedach 

  Prerušenie prvádzky v čase vianočných prázdnin: MŠ ZATVORENÁ!!!  

    
 


