
MATERSKÁ ŠKOLA = ZELENÁ ŠKOLA                                                    

      Prevádzka materskej školy sa po LOCKDOWNE, ktorý bol nariadený vládou Slovenskej 

republiky, začala 19. 4. 2021. Všetci sme sa veľmi tešili na to, že opäť budeme pracovať s deťmi 

a deti sa veľmi tešili na svojich kamarátov a na materskú školu. 

      Vo výchovno-vzdelávacej činnosti a v environmentálnom akčnom pláne Zelenej školy 

pokračujeme ďalej v uskutočňovaní aktivít najmä zážitkovou formou  a v prírode. 

      V apríli sa uskutočnil zápis detí do Základnej školy s materskou školou v Nižnej Slanej. 

Zápis sa uskutočnil len za prítomnosti rodičov. Na zápis boli pozvaní rodičia 9 detí. 

      V rámci programu Zelenej školy sme sa zapojili do celoslovenského projektu „Dní Zelenej 

školy“, ktoré trvali od 19.04.2021 – 25.04.2021, sme vyčistili školský dvor, aj ovocnú záhradu, 

prekopali bylinkovú skalku, ostružiny, jahody a kvetinový záhon a vysadili sme si semienka 

a kvety do debničiek a kvetináčov. 

 

      Keďže na vychádzky sme nechodili, do konca školského roka sme strávili na školskom 

dvore a v školskej výučbovej záhrade. Keď začali kvitnúť púpavy, radi sme sa medzi nimi 

rozprávali.  

      

 

V máji pri príležitosti „Dňa matiek“ sme mamičkám a starým mamám pripravili darčeky. 



     Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí  01.06.2021 sme si upiekli klobásky a zahrali sa 

rôzne športové a pohybové hry v prírode.  

      

Celý týždeň sme strávili športovo a hravo na školskom dvore. Ďalšou aktivitou bolo kreslenie 

na asfalt.  

 

V týždni sme ukončili detskú športovú olympiádu  „3-2-1 –Štart „ 

 

      



 

     Na konci školského roka 2020/2021 sme si urobili rozlúčku predškolákmi s programom 

a darčekmi.  

 

      V školskom roku 2020/2021 sa v júni vymenili  podlahy v herni a  jedálni. 

 

      

      Prevádzka Materskej školy bola v júli predĺžená do 09.07.2021.  

      Spolupracovali sme aj s terénnou pracovníčkou z OZ v Rožňave, ktorá k nám bola 

pridelená z dôvodu pandémie. 



 

 

Krásnou aktivitou bola tvorba herbáru z jarných rastliniek z Environmentálneho  

akčného plánu v rámci Zelenej školy. 

      A mnohé ďalšie aktivity, ktorými sme deťom spríjemnili leto. 



      Aj letná úroda jahôd bola hojná. 

       

      Celý rok sa prezentujeme výstavkami detských prác v MŠ. Naďalej pokračujeme 

v plnení Environmentálneho akčného plánu v téme: Zeleň a ochrana prírody. V tomto 

školskom roku 2021/2022 pracujeme na získaní ďalšieho certifikátu. 

       V tomto školskom roku 2021/2022 pracujeme v téme: Zeleň a ochrana prírody a s tým 

spojené v rámci poznávania prírody uskutočňujeme množstvo turistických vychádzok do okolia 

MŠ. 

 V školskom roku 2021/2022 septembri sme vymenili zariadenie v kuchyni MŠ. 

 

      V októbri sme obrali vlastnú úrodu jabĺk zo stromov v školskej záhrade a z nich upiekli 

jablkový koláč. 



   

 Pri príležitosti sviatku „Mesiaca -  úcty k starším“ sme pripravili starým rodičom pozdravy. 

  

Koncom októbra 2021 sme zrealizovali s deťmi výstavku strašidiel. 



 

 

Zorganizovali sme ešte mnoho aktivít a akcií v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. 

I naďalej sa budeme snažiť splniť naplánované aktivity a ciele vyplývajúce zo Školského 

vzdelávacieho programu, z Environmentálneho akčného plánu a z Ročného plánu školy na šk. 

rok 2021/2022, o ktorých Vás budeme postupne informovať. 

 

 

 

 


