
Čo nás čaká v šk. r. 2019/2020 

Po príjemne prežitých letných prázdninách sa aj u nás v Elokovanom pracovisku Ul. 

Gustáva Hermana začal ďalší nový školský rok. Oddýchnuté, usmiate tváričky zaplnili triedy 

s očakávaním, čo si pre nich pani učiteľky pripravili. Ako to bolo aj v predchádzajúcom šk. 

roku, znovu na nich čaká bohatý program zaujímavých aktivít.  

 September začneme otvorením projektu „Detský vodičák“, ktorý budú realizovať deti 

spolu s pani učiteľkami celý školský rok. Rozvinú a zdokonalia si špeciálne pohybové 

zručnosti, podporia pozitívny vzťah k svojmu zdraviu na základe prirodzenej radosti 

z pohybu. Okrem toho si rozvinú vedomosti o dopravnej výchove správnou motiváciou. 

V septembri sa zúčastníme aj športovej akcie organizovanej v rámci mesta v spolupráci s 

CVČ Olymp „Beh levočskou dolinou.“ Sú to pre nich prvé veľké preteky, ktoré ich 

motivujú k zdokonaľovaniu ich výkonov.  

 Športovaním budeme pokračovať aj v októbri predplaveckou prípravou taktiež 

v spolupráci s CVČ Olymp. Tento druh športu je skvelý pre vyvíjajúce sa telo dieťaťa, 

podporuje sa v ňom fyzická, ale aj psychická otužilosť. Okrem športovania, využijeme aj 

čaro jesene a spolu s rodičmi premeníme tekvice na „čarovné tekvičky.“  

 Celý november budeme venovať nášmu telu, nášmu zdraviu, ktorý ukončíme cvičením 

rodičov a detí v telocvični Strednej odbornej školy služieb Majstra Pavla.  

 December sa bude niesť v duchu Vianoc, tých najkrajších sviatkov v roku.  

 V januári budú deti „cestovať“ (prstom na mape, v knihách a na internete) po našom 

Slovensku a spoznávať krásy našej krajiny. Bližšie sa zoznámia s pamiatkami v Levoči 

a hlavným mestom Bratislavou.  

 Vo februári si môžu rodičia pripraviť pre svoje ratolesti karnevalové kostýmy a deti sa 

môžu tešiť na fašiangový karneval plný zábavy a tanca.   

 V marci sa rozlúčime s pani zimou pálením Moreny a viac aktivít budeme venovať 

predčitateľskej gramotnosti a knihám. Navštívime knižnicu, vytvoríme si ju aj v triedach 

z vlastných kníh.  

 V apríli budeme deti viesť k zachovávaniu ľudových tradícií prípravou na Veľkonočné 

sviatky. Venovať sa budeme aj ochrane životného prostredia a triedeniu odpadu.  

 Máj bude pre nás veľmi výnimočný, pretože nás čaká oslava 70-teho výročia otvorenia 

MŠ. Táto udalosť sa bude niesť celým školským rokom a pri tejto príležitosti 

zorganizujeme akadémiu v divadle, na ktorú srdečne pozývame všetkých rodičov.  

 Jún bude pre deti bohatý na výlety, zúčastníme sa Olympijskeho festivalu v spolupráci 

s CVČ Olymp, zorganizujeme na školskom dvore Deň rodiny a rozlúčime sa 

s predškolákmi.  

 Okrem toho od októbra do mája každý štvrtok budú deti navštevovať telocvičňu Strednej 

odbornej školy služieb Majstra Pavla a podľa ponúk divadelné predstavenia.   

Veríme, že nielen tieto akcie, ale aj každodenné aktivity v materskej škole sa budú deťom 

páčiť a že prežijú opäť ďalší školský rok bohatý na zážitky a získané vedomosti.   
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