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Mgr. Michaela Poradová, Mgr. Veronika Zorská 

Súkromná materská škola Vilôčka, Košice  



Súkromná materská  

škola Vilôčka, Košice 
 

 Aktivity ŠKOLA – DIEŤA – RODIČ  

 Súťaže, aktivity (jednodňové)  

 Výlety/aktivity v rámci vzdelávacej aktivity  

 Semináre/konferencie pre rodičov a učiteľov  

 

 

 

 

 
 



 

 Aktivity ŠKOLA – DIEŤA – RODIČ 
• Košický hrad, 

• Zoologická záhrada, 

• Betliar, 

• Zlatá idka,  

• Morské oko,… 

 Súťaže, aktivity (jednodňové)  
 Deň vody, Deň zeme, 

 Euráčik (mesačné aktivity -> obchod vo Vilôčke)  

 Tvorivé dielne (vyrezávanie tekvíc, výroba vianočných ozdôb/ikeban,…), 

 Zbierky – pre zvierací útulok, pre detské domovy a krízové centrá, 

 Orientačný beh, 

 

 

 

 



 

 Výlety/aktivity v rámci vzdelávacej activity 
• Miestna časť Barca (park, letisko v Košiciach), 

• Botanická záhrada (rastliny, mini zoo)  

• Knižnica, 

• Triedne a školské projekty (Tajomstvo prírody, Bylinková záhrada,…) 

• KOSIT Košice, 

• MDD, karneval, 

• Kurzy – korčuľovanie, lyžovanie, plávanie,… 

 Semináre/konferencie pre rodičov a učiteľov  
• Logopéd,  

• Telesná výchova, 

• Psychologička,… 

 

 

  

 

 

 



 

Košický hrad – 22.09.2018  

 
Cieľ akcie:  

 Spoznať krásy svojho okolia a históriu mesta, v 

ktorom deti žijú,  

 Prejaviť záujem o spoločne strávený časť rodičia  a 

dieťa,  

 Vytvoriť a upevniť vzťahy rodič <–> dieťa <–> škola.  

 



 

1) Cesta lesom; plnenie úloh (objímanie stromu, spev 

piesne,preskok paličky, 

   počítanie drevených  

   zvierat, ktoré deti  

   videli po ceste, zber 

   rôzneho prírodného  

   materiálu, hľadanie  

   pokladu v lese – výber 

   jednej drobnosti) 



 



 

2) Nájdenie paličky;  

    presun na amfiteáter; 

   obalenie paličky do  

   krepového papiera;  

   vyskladanie  

   spoločného obrázku  

   – skupinová práca  

   detí (budova Vilôčky) 



 



 

3) Zohriatie pri  

    šálke čaju;  

    spoločne  

    zoznámenie  

    s hradným pánom;  

    oboznámenie  

    s históriou hradu,   

    ukážka dobového  

    oblečenia   
       



 



 

4) Prehliadka hradu; hradnej záhradky (ochutnávka   

    byliniek); výhľady na mesto Košice; ukážky remesiel –  

    kováčstvo práca  

    s kožou, streľba  

    z luku; pečené  

    anízové koláčiky;  

    guľáš na záver.  



 



 



 

„ Úcta k minulosti – to je vlastnosť, ktorá odlišuje vzdelanca od divocha.“ 

                                               (A. S. Puškin) 
 

 

•Dôležitou súčasťou identity človeka je poznať svoje okolie v ktorom žije – 

prírodu, ale aj kultúru. Záleží na tom, aby dieťa poznalo históriu svojho 

prostredia v ktorom vyrastá, pamiatky a krásy tohto prostredia. V dnešnej 

dobe sa deti viac zaujímajú o moderné technológie, čo nie je úplne negatívny 

jav, no zabúdame na našu históriu, minulosť, strácame hrdosť na našu krajinu 

a bez hrdosti na minulosť nie je na čom budovať budúcnosť. 
 

 

 



 

Košický hrad 
(Zdroj: https://kosicednes.sk/historia/kosicky-hrad-nasa-pycha/) 

 



 

Dom šafára 
(zdroj: https://www.kosiceonline.sk/na-kosickom-hrade-vznika-

postupne-archeopark) 

 



 

Stredoveká záhradka 
(Zdroj: autor) 

 



 

Interaktívne remeselnícke dielne  
(Zdroj: autor) 

 





Výstava v materskej škole  
(Zdroj: autor) 



 



 



 

Názov edukačnej aktivity: Čarujeme s hlinou 

Edukačný cieľ: oboznámiť sa s technikou výroby hlinených nádob, 

podľa inštrukcií vyhotoviť určitý predmet, bez pomoci pracovať s hlinou 

a použiť rôzne pracovné techniky,   

Veková skupina: 5-6 rokov  

Metódy: rozhovor, pozorovanie, ukazovanie, práca s hlinou, inštruktáž 

Formy: frontálna, individuálna 

Pomôcky: hrnčiarska a keramická hlina, modelovacia hmota, nádoba 

na vodu, špongia, handra, zástera, podložky pre deti, ihlica 

Priebeh: Pani učiteľka deti oboznámi s remeslom hrnčiarstvo. Deti sa 

zapájajú do rozhovoru a výkladu učiteľky, prezerajú si tvary rôznych 

váz a výrobkov z hliny. Na fotografiách deťom ukazuje ako vyzerali 

stredoveké hrnčiarske pece, nádoby a hrnčiarsky kruh. Učiteľka 

vysvetlí postup práce a rozdá pomôcky. Poučí ich o práci 

s modelovacou hmotou a názorne im ukáže správny postup práce. Deti 

pracujú podľa pokynov, dodržiavajú postup práce a správnu 

manipuláciu s modelovacou hmotou. Vymiesenú a spracovanú hlinu 

deti formujú oboma rukami do gule, potom do nej urobia prstom dierku 

a tvarujú misu alebo pohár. Vyťahujú do výšky alebo do šírky a prstami 

vyhladzujú hrúbku, aby bola na všetkých miestach rovnaká. Snažíme 

sa, aby bola hlina stále vlhká (nie mokrá), vtedy sa dobre vyhladzuje, 

zarovnávajú sa okraje a dosahuje sa správny tvar výrobku. Necháme 

niekoľko dní vysušiť a nakoniec môžeme zafarbiť farbami na keramiku. 

Takto si s deťmi môžeme vyrobiť aj hlinené koráliky. Deti z hliny alebo 

z hmoty vytvarujú guličky a pani učiteľka do nich urobí ihlicou dierku na 

navliekanie 

Reflexia 



Ďakujeme za pozornosť 


