
  „Všetko čo naozaj 
potrebujem v živote 
vedieť som sa naučil  
v materskej škole.“                                         

/R. Fulghum/ 
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                                                                                     Školský rok : 2021/2022 



Roľničky, roľničky… 

Hurá, už je sneh, 
rozlieha sa smiech. 
Deti kričia, zvonček znie, 
biele mámenie. 
Sneh je vôkol nás, 
svetu dáva jas. 
Rozlieha sa zvonenie, 
zima je tu zas. 

 

 

Roľničky, roľničky, 
kto vám dal ten hlas? 
Ježiško maličký 
a či Mikuláš? 
Roľničky, roľničky, 
prinášajú sneh, 
piesne našej mamičky, 
Vianoce a smiech. 

Zvonky detských liet, 
rozozvučte svet, 
tým, čo sú už dospelí, 
nech je zase päť. 
Zvoňte zľahúčka, 
stačí chvíľočka, 
spomienka sťa roľničky 
v srdci zacengá.  

 

Roľničky, roľničky, 
kto vám dal ten hlas? 
Ježiško maličký 
a či Mikuláš? 
Roľničky, roľničky, 
prinášajú sneh, 
piesne našej mamičky, 
Vianoce a smiech. 



Vianoce 
Vianoce sú, keď sme spolu, keď rodina sadá k stolu. 

Mamka, ocko, detičky, dedkovia a babičky. 

Vianoce sú od Ježiška, dal nám lásku do balička. 

Bolo jej dosť, dostal každý, rozdelil ju raz a navždy. 

Medzi ľudí, kvietočky, zvieratká aj včeličky. 

Kúsok lásky zo srdiečka, ukry aj ty do balíčka. 

 

 

 

 



 

 

 

 vyfarby omaľovánku  



Snežítko 

Budeme potrebovať: 

 zavárací pohár alebo akúkoľvek nádobu z uzatvárateľným viečkom 

 vianočné figúrku alebo iné dekorácie (anjelik, vetvičky, šišky, sánky, umelý 

stromček) 

 glycerín alebo glycerol (kúpite v lekárni) 

 destilovanú vodu 

 trblietky, najlepšie strieborné (farebné môžu vodu zafarbiť) 

 sekundové lepidlo 

 lepiacu pištol 

 kúsky látok, papierov, špagátik, stužky 

Postup 

Starostlivo vymyté pohára vysušíme. Na vnútornú stranu viečka nalepíme figúrku 

či dekoráciu a necháme zaschnúť.                                                                      

Medzitým nalejeme do pohára vodu a glycerín alebo len glycerín až po okraj, aby 

nebolo tekutiny málo. Dobrý je pomer 2/3 glycerínu a 1/3 destilovanej vody. 

Glycerín spomalí sneženie.                                                                                   

Nasypeme glitre a viečkom s figúrkou uzavrieme pohár. Pre istotu pred 

uzavretím okraj pohára potrieme lepidlom, a viečko prilepíme, aby tekutina 

nevytekala.                                                                                                                     

Umelé stromčeky pred použitím ponorte do vody, aby sa nasiakli vodou a boli 

ťažšie                                                                                                                             

Viečko ešte obalíme stužkou či ozdobným papierom. 

   



Svieť nám stromček jagavý 

Svieť nám stromček jagavý, 

už sme všetci zvedaví, 

čí je to darček a čo je v ňom? 

/: cin-gi lin-gi cin-gi lingi bom :/ 

Svieť nám vločka veselá,  

svet sa odel do biela. 

Bláznivé vrabce škriepia sa s ním: 

/: čim ča rára čim ča rárá čim :/ 

Svieť nám stromčk bielučký, 

chytíme sa za rúčky, 

nech naším spevom znie celý dom. 

/: fidli tidli fidli tidli bom :/ 

 



Nájdi rozdiel:  
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Vianočné pexeso: 

 



Millé deti, s pomocou Vašich rodičov nezabudnite napísať, alebo 
nakresliť vaše tajné želanie Ježiškovi. 

 

 



Milí naši rodičia. 

Chvíle, ktoré teraz prežívame spoločne                       

v našej škôlke s Vašimi deťmi sú pre Nás dar.                     

Dar, ktorý hocikto len tak nemá. 

A práve v tento Vianočný čas, keď sme si ešte                 

viac blízky si želáme, aby aj naďalej naše                      

deti mali v očiach hviezdičky a tešili sa z chvíľ,  

ktoré trávime spolu v našej škôlke. 

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a                    

spoluprácu a prajeme Vám spokojné, láskou 

a porozumením naplnené vianočné sviatky,                 

v novom roku veľa zdravia,                                          

šťastia a úspechov. 

Prajeme Vám šťastné a veslé Vianoce                                                  

Kolektív MŠ !  

 



 

 

 

Blížia sa tie krásne chvíle vianočné, 

v láske, šťastí, harmónii, prežite ich spoločne. 

Nie sú dôležité veľké dary,  

ale v novom roku nech sa Vám dobre darí! 

 

 

 


