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ÚVOD 
 

Naša škola má svoj deň,     Kamarátov zavolaj, 

dnes spievame iba preň.     za ruky sa pochytaj. 

Tancuj, spievaj, uč sa, hraj sa,     Zaspievajme: „ola, ola. 

tento deň sláv, zabávaj sa.     Nech žije materská škola!“ 

 

„Deti kričia: „veď to bol „Deti kričia: „veď to bol 

super Deň materských škôl!“ super Deň materských škôl!“ 

 

 

Hymnou Dňa materských škôl na Slovensku, ktorú vymysleli manželia Slováčkovci z Košíc, 

sa začína každoročne jedinečná slávnosť, ktorú na celom svete oslavuje len Slovensko 

a Poľsko.  

Od roku 2015 sa postupne o tomto sviatku dozvedeli všetky materské školy od Bratislavy až 

po najvýchodnejšiu časť našej krásnej krajiny. 

Každý rok sa snažíme pripraviť  a ponúknuť materským školám pestrú paletu aktivít, ktorými 

si tento výnimočný deň, nielen pre materské školy, môžu spestriť, spríjemniť a osláviť ho aj 

podľa vlastných predstáv.  

Tento rok sme materským školám ponúkli stráviť zaujímavé chvíle pri vymýšľaní básničiek 

o materskej škole, kreslení a maľovaní na tému Materská škola očami detí, ale aj spoločne 

strávený čas pri dopĺňaní viet: 

Keď budem chodiť do materskej školy, tak . . . 

Najviac sa v materskej škole teším na . . . 

Myslím, že moja pani učiteľka v materskej škole  . . . 

Myslím, že moji kamaráti v materskej škole. . . . 

Myslím si, že materská škola . . . 

Chcel(a) by som, aby v materskej škole . . . 

Nechcem, aby v materskej škole . . . 

Rozdiel medzi materskou školou a základnou školou je podľa mňa . . . 

Autorkou týchto viet je PaedDr. Lucia Šepeľáková, PhD. Bbližšie informácie o uvedenej 

projektívnej metóde nájdete v jej vedeckej monografii Detské prekoncepty o školskej realite 

(2019) a táto metóda bola použitá aj u autorov Miňová, M. –  Šepeľáková, L. – Bobáková, M. 

– Portik, M.: Procesy (re)konštrukcie prekonceptov u žiakov z marginalizovaných rómskych 

komunít (2015). 

S názormi detí všetkých vekových kategórii, krásnymi obrázkami a originálnymi básničkami 

o materskej škole sa s nami podelilo 56 materských škôl. Tak, ako nám postupne prichádzali, 

my sme ich evidovali a teraz Vám ponúkame autentické výpovede detí a ich nádherné 

výtvarné zobrazenia a originálne básničky. 

 

Všetkým, ktorí prispeli zapojením sa do tejto výzvy, patrí veľké 

 

ĎAKUJEM. 

editori 



Materská škola Arnutovce 

Počet tried: 1 

Darina O. 

ms.arnutovce@gmail.com 

 

 
Doplňovanie viet deťmi 

Keď budem chodiť do materskej školy, chcem byť šoférom. 

Najviac sa v materskej škole teším na hračky, autá a bábiky. 

Myslím, že moja pani učiteľka v materskej škole  je dobrá , lebo  vždy nám niečo dá. 

Myslím, že moji kamaráti v materskej škole ma majú radi, lebo sa spolu hráme. 

Myslím si, že materská škola je dobrá, lebo sa v nej hráme, kreslíme, cvičíme, spievame, 

tancujeme. 

Chcel(a) by som, aby v materskej škole sme mali bazén, aby sme sa mohli kúpať. 

Nechcem, aby v materskej škole deti kričali a bili ma. 

Rozdiel medzi materskou školou a základnou školou . V MŠ sa hráme, cvičíme, spievame, 

chodíme vonku na prechádzky. V ZŠ sa deti nehrajú, ale musia sa učiť čítať, písať počítať. 

Materská škola očami detí 

5 ročné deti 

 

 
 

Básnička o materskej škole 

V našej škôlke veselo je 

každý kto ju navštevuje, 

usilovne pracuje. 

Spieva, kreslí, hrá sa, 

nikto z nás už vôbec  nenudí sa. 

Kamarátov v škôlke máme, 

preto nie sme  nikdy samé. 

Našu pani učiteľku veľmi radi 

máme, nikomu si ju nedáme. 

 



Materská škola B. Němcovej 4, Košice 

Počet tried: 4 

Mgr. Németová Z. 

nemetova.zuzana1@gmail.com 

 

 
Doplňovanie viet deťmi 

Keď budem chodiť do materskej školy, tak . . . 

3 ročné deti Lukáš: „budem veľký školák.“ 

4 ročné deti 
Tonko:  „bude mi dobre a veselo, lebo máme 

hračky a kamarátov.“ 

5 ročné deti 

Simonko: „sa veľa naučím.“ 

Šimonko: „sa budem môcť veľa hrať 

s kamarátmi.“ 

Vikinka: „sa vždy niečo nové naučím.“ 

6 ročné deti 

Olivka: „ budem šťastná a veselá.“ 

Peťko: „budem šťastný, pretože tu mám veľa 

kamarátov.“ 

Nataška: „sa naučím kresliť, písmená, 

básničky a pesničky.“ 

Zarka: „budem zdravá, lebo veľa cvičíme.“ 

Terezka: „budeme múdri a šikovní škôlkari.“ 

Najviac sa v materskej škole teším na . . . 

3 ročné deti Lukáš: „garáž a na autodráhu.“ 

4 ročné deti 
Lea: „ hračky, na kamarátov a na pani 

učiteľky.“ 

5 ročné deti 

Vikinka: „deti a na pani učiteľky.“ 

Šimonko: „ hračky, lebo tu máme veľa 

pekných hračiek.“ 

Simonko: „lego, kamarátov a na pani 

učiteľky, lebo nás pochvália.“ 

6 ročné deti 

Zarka: „na kamarátov.“ 

Olivka: „to, že v nej vyrastiem a pôjdem do 

školy.“ 

Terezka: „že sa spolu niečo nové naučíme.“ 

Nataška: „kamarátov, s ktorými sa môžem 

hrať, aj spinkať a že nám pani učiteľky vždy 

pred spinkaním čítajú rozprávky, pretože 

čítaná je krajšia, ako počúvaná.“ 

Myslím, že moja pani učiteľka v materskej škole  . . . 

3 ročné deti Lukáš: „upozorňuje na pravidlá triedy.“ 

4 ročné deti 
Majko: „nám číta rozprávku, spieva 

uspávanky a prikryje perinou.“ 

5 ročné deti 
Vikinka: „je dobrá a teší sa na deti.“ 

Simonko: „má rada deti, lebo nás pochváli.“ 

6 ročné deti 
Nataška: „je veľmi dobrá.“ 

Zarka: „ma chce niečo naučiť a že je šťastná, 



že má deti.“ 

Miško: „je múdra, lebo nás už veľa vecí 

naučila, aj písmenká, aj čísla, aj planéty.“ 

Terezka: „je milá a všetci škôlkari ju majú 

radi.“ 

Myslím, že moji kamaráti v materskej škole. . . . 

3 ročné deti Teo: „sa pekne hrajú.“ 

4 ročné deti Evka: „ sa majú radi a nakreslia mi srdiečko.“ 

5 ročné deti 

Simonko: „že sa so mnou vždy budú pekne 

hrať.“ 

Vikinka: „sú priateľskí a usmievaví.“ 

6 ročné deti 

Miško: „mi vždy pomôžu, keď sa mi niečo 

nepodarí.“ 

Zarka: „sa chcú so mnou hrať, pretože my 

sme tu všetci kamaráti.“ 

Terezka: „sú veľmi zlatí, lebo sa všetci spolu 

kamarátime.“ 

Myslím si, že materská škola . . . 

3 ročné deti Lukáš: „má stoličky aj zakladače.“ 

4 ročné deti 
Jakub: „ je super a môžeme sa v nej hrať 

s vláčikom na baterky.“ 

5 ročné deti 
Vikinka: „je super.“ 

Simonko: „je najlepšia na svete.“ 

6 ročné deti 

Zarka: „ma veľa naučí.“ 

Terezka: „je zvnútra aj zvonku veľmi 

krásna.“ 

Chcel(a) by som, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti Lukáš: „bola nová garáž pre autíčka.“ 

4 ročné deti 
Bianka: „som mohla stavať zvieratká 

z Lega.“ 

5 ročné deti 

Vikinka: „sa všetci usmievali a všetci sa 

spolu hrali, aby bolo vždy veselo.“ 

Šimonko: „aby sa všetky deti pekne 

správali.“ 

6 ročné deti 

Terezka: „bolo všetko tak ako má byť, že aby 

každý sa mal rád a aby nikto neubližoval 

kamarátom.“ 

Nechcem, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti Teo: „sa deti hádali.“ 

4 ročné deti 
Dorotka: „chlapci kričali a naťahovali sa na 

hračkách.“ 

5 ročné deti 

Vikinka: „boli nedobré pani učiteľky, také čo 

kričia a nechcú sa s nami hrať a ešte aby tam 

neboli také deti čo nepočúvajú pani 

učiteľky.“ 

Simonko: „sme sa správali škaredo.“ 

6 ročné deti 

Zarka: „boli také deti, ktoré sa nechcú 

s ostatnými hrať.“ 

Terezka: „aby si kamaráti ubližovali a aby na 



seba kričali.“ 

Rozdiel medzi materskou školou a základnou školou je podľa mňa . . . 

3 ročné deti 
Teo: „že do základnej školy chodia veľké deti 

a do škôlky iba malé.“ 

4 ročné deti 

Oliver: „staršie deti, ktoré majú už 6 rokov 

idú do základnej školy a menšie deti sú 

v škôlke ešte.“ 

5 ročné deti 

Vikinka: „že sa naučíme niečo iné – v škôlke 

sa učíme hry, spievať a kresliť a v škole sa 

učíme iné veci ako matiku.“ 

Simonko: „že v škole sa tiež budeme niečo 

učiť, ale nebudeme oddychovať.“ 

6 ročné deti 

Terezka: „že do škôlky chodia menšie deti 

a do školy väčšie.“ 

Miško: „v škôlke sa hráme a v škole učíme.“ 

Materská škola očami detí 

3 ročné deti 

 

 
 

4 ročné deti 

 

 
 

5 ročné deti 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 ročné deti 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Básnička o materskej škole 

 

Naša škôlka 

 

Našu škôlku radi máme, 

vždy sa do nej ponáhľame. 

Vždy nás víta s milou tvárou, 

volá všetkých kamarátov. 

Staviame si, spievame, 

aj divadlo zahráme. 

V našej škôlke je nám hej, 

v Boženke obľúbenej. 

 

 

 

 

 



Materská škola B. Němcovej 17, Brezno 

Počet tried: 2  (trieda HVIEZDIČKOVO) 

PaedDr. Jančová I. 

IJancova@azet.sk 

 

 
Doplňovanie viet deťmi 

Keď budem chodiť do materskej školy, tak . . . 

5 - 6 ročné deti 

sa budem tešiť na všetko nové. 

sa tam naučím písmená. 

budem robiť také úlohy čo pani učiteľky 

navymýšľajú. 

tak sa tam naučím veľa toho do školy. 

budem veľa vedieť a budem múdry. 

budem tam kresliť, hrať sa s kamarátmi, 

s autíčkami. 

sa tu veľa naučím. 

tak tam budem poslúchať. 

Najviac sa v materskej škole teším na . . . 

5 - 6 ročné deti 

na kamarátov a kamarátky, že sa spolu 

hráme. 

že pôjdeme von hrať futbal a kopať do 

bránky góly. 

na kreslenie a maľovanie. 

že sa budeme hrať na maliarov. 

 na pani učiteľku, lebo budeme robiť všelijaké 

veci. 

 na Viktorku, lebo je moja žena veď som jej 

dal aj prsteň. 

lego – lebo je to moja obľúbená hra. 

na hry s padákom, hudbou a že budeme 

tancovať. 

na hračky. 

Myslím, že moja pani učiteľka v materskej škole  . . . 

5 - 6 ročné deti 

ona tam učí také nové veci. 

pani učiteľky vymýšľajú kadečo, aj také 

somarinky. 

má nás všetkých rada. 

je dobrá, lebo nám všetko dovolí. 

nás všetko naučí – kresliť, viazať topánky, 

robiť vrkoče, učí nás robiť ako stavbári. 

je veľmi dobrá a milá na deti. 

je dobrá, dáva nám úlohy čo musíme splniť, 

aj ľahké, aj ťažké. 

mňa má veľmi rada. 

má veľa rozumu, je dospelá. 

Myslím, že moji kamaráti v materskej škole. . . . 

5 - 6 ročné deti sú dobrí, sa so mnou hrajú a majú ma radi. 



že ma niekedy štvú a niekedy nie. 

sú fajn, keď nie sú smutní a neplačú. 

sa pekne hrajú, sa učia a spolu sa rozprávajú. 

 sú veľmi dôležití a potrební, lebo by som sa 

nemal s kým potom hrať. 

Myslím si, že materská škola . . . 

5 - 6 ročné deti 

je parádna. 

je super, teším sa. 

je najlepšia, najviac sa mi páči, že tu mám aj 

brata, kamošov, s ktorými sa poznám. 

je taká stará, idú ju prerábať. 

je fajn, sú tam rôzne hračky, môžeme ísť na 

dvor a tam beháme, preliezame. 

je super, lebo tu mám kamarátov a chodil by 

som sem každý deň aj cez víkend. 

je lepšia ako škola, môžem sa tu hrať 

a oddychovať. 

je najlepšia. 

Chcel(a) by som, aby v materskej škole . . . 

5 - 6 ročné deti 

veľa hračiek a preliezačiek. 

som už vedel písať a naučil sa písmená. 

 aby sme chodili každý deň von, aj keď prší. 

 aby som mohol mať v škôlke nejakú hračku 

z domu (pozn. ach tie opatrenia Covid 19). 

 veľa kamarátov a aby sa len smiali a neboli 

smutní. 

Nechcem, aby v materskej škole . . . 

5 - 6 ročné deti 

aby bola moja urevaná sestra. 

nahnevať pani učiteľku. 

aby môj braček plakal, lebo potom som aj ja 

veľmi smutný. 

aby bol v triede Dominik, lebo stále place 

a vyrušuje, aj nás deti aj pani učiteľku a už 

nevieme čo s ním. 

nechcem neporiadok a rozhádzané hračky. 

mať zlého kamaráta. 

v materskej škole spať, ale pani učiteľka nám 

sľúbila, že niekedy budeme len chvíľu 

oddychovať a potom sa budeme hrať, ale 

musíme si to zaslúžiť. 

boli učiteľky a aby sme si robili čo by sme 

chceli. 

kresliť, lebo ma to vôbec nebaví. 

Rozdiel medzi materskou školou a základnou školou je podľa mňa . . . 

5 - 6 ročné deti 

v škole viac sedíme a učíme sa – čísla, alebo 

písať, čítať, v MŠ sa hráme. 

do MŠ chodia menšie deti, do ZŠ väčšie. 

v škole sa viac učíš a v MŠ menej. 

ZŠ je väčšia, lebo tam chodí veľa detí, MŠ je 

malá (pozn. dvojtriedka), lebo tu chodí málo 



detí. 

MŠ má dve poschodia a ZŠ je veľa poschodí. 

 v ZŠ musíš dlho sedieť a robiť úlohy a v MŠ 

sa len hrať a užívať si. 

v ZŠ sa učia už také povolania. 

Materská škola očami detí 

3 ročné deti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ročné deti 

 

5 ročné deti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ročné deti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Básnička o materskej škole 

 

Naša škôlka nie je veľká, 

učí nás v nej pani učiteľka Ľubka, Sonka, Ivka, Evka. 

Je v nej len prvá a druhá trieda, 

nikdy Vám tu nie je nuda. 

V prvej triede Slniečkovo, 

plakať sa nám len trošku chcelo. 

Druhá trieda Hviezdičky, 

tu nesadá spánok na sníčky. 

Od rána sa spolu hráme, 

maľujeme, vymýšľame. 

Veľa spolu tvoríme, 

no najviac sa učíme. 

Chceme my mať múdre hlávky, 

cvičíme tiež bez prestávky. 

Najradšej sa hráme vonku, 

príďte ku nám na Boženku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Súkromná materská škola Baranček, Moyzesova 22, Košice 

Počet tried: 3 

Suváková D. 

dsuvakova@gmail.com 

 

 
Doplňovanie viet deťmi 

Keď budem chodiť do materskej školy, tak . . . 

3 ročné deti 

...budem lekárka./….budem 

učiteľka./...budem Elza./...budem policajt do 

školy./...budem Anna. 

4 ročné deti ...vyrastiem. 

5 ročné deti ...robím, čo sa má robiť. 

6 ročné deti ...budem si nachádzať kamarátky. 

Najviac sa v materskej škole teším na . . . 

3 ročné deti 

...ozdoby v triede. /….s Ninkou Lojovi 

Košice./..deti, Taničku a Darinku, Sofinku a 

Elis./...moja všetci./...všetci, Košice. 

4 ročné deti 
...čítať 

knihy./...papanie./...postieľky./...hračky. 

5 ročné deti Kreslenie./...nové písmenka./ ...lego. 

6 ročné deti 
….kamarátov./….písanie písmenok./...novú 

knihu s pani učiteľkou. 

Myslím, že moja pani učiteľka v materskej škole  . . . 

3 ročné deti ...je Darinka./...je dobrá./...je vysoké a pekné 

4 ročné deti ...ľúbime ich. 

5 ročné deti ...bude dobrá./ ...je milá. 

6 ročné deti 
...sa s nami hraje./ ...je dobrosrdečná./...je 

najlepšia pani učiteľka na svete. 

Myslím, že moji kamaráti v materskej škole. . . . 

3 ročné deti Na túto otázku nedokázali odpovedať... 

4 ročné deti 

...hrali sa na sanitku./...hrali sa na 

zlodejov./...hrali sa na kuchárov./...hrali sa na 

hasičov. 

5 ročné deti ...sú dobrí./...sú zábavní. 

6 ročné deti ...sa so mnou budú hrať. 

Myslím si, že materská škola . . . 

3 ročné deti ...je veľké. 

4 ročné deti ...je trieda Ovečka. 

5 ročné deti ...môžeme robiť veľa vecí s lepidlom. 

6 ročné deti 
….veľa vecí spoznávame./ ….deti nie sú 

samé. 

Chcel(a) by som, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti 
...lízatko./...mamku./...nanuk./...zabrake./ 

….zajka. 

4 ročné deti 
...mala Uja Ľuba./…ísť na výlet./….veľa 

kamarátov./...mačičku. 



5 ročné deti 
...bol v škôlke bazén./...spať v škôlke cez 

noc./….všetko na jedenie bola zmrzlina. 

6 ročné deti 
...sme si mohli nosiť hračky sveta./...aby tu 

boli hračky z domu. 

Nechcem, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti ...cukor a lev./...čokoládu./….mäso./….leva. 

4 ročné deti ….sa spalo./...len sa hralo. 

5 ročné deti 
...bolo postele./...bol tuleň, lebo on nám zničí 

celú škôlku. 

6 ročné deti 
...stále ráni mali chleb./...sme nikdy, nikdy, 

nikdy nespali. 

Rozdiel medzi materskou školou a základnou školou je podľa mňa . . . 

3 ročné deti Na túto otázku nevedeli odpovedať 

4 ročné deti 
...veľká škola je lepšia, lebo je veľká./ 

….nemusí sa spať. 

5 ročné deti 
...menej sa učíme v škôlle, viac v škole./ ...v 

škôlke oddychujeme a v škole nie. 

6 ročné deti 
...do školy nosíme ruksak a do školy ho 

nenosíme. 

Materská škola očami detí 

3 ročné deti 

 

 

 
 

 

 
 

 



4 ročné deti 

 

 
 

 
 

 
 

5 ročné deti 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 



6 ročné deti 

 

 

 

 

 

6 ročné deti 

 

 

 

Báseň  

 

Báseň sme vymýšľali spoločne s deťmi tak, že sme hľadali rýmy a s pomocou učiteľky 

sformulovali verše. 

Zapojili sa deti vo veku od 4 – 6 rokov 

 

Ráno oči otvorím a 

mamičke hovorím. 

 



„Mamka nechcem vstávať 

v posteli chcem spávať.“ 

 

„Poď ty pekne z postele 

Zažiť veci veselé!“ 

 

Naša škôlka - paráda, 

je tu dobrá nálada 

 

Hrajeme sa, smejeme sa, 

skáčeme i spievame, 

 

maľujme i upratujme, 

počúvajme , tlieskajme. 

 

Kričíme i zlostíme, 

učiteľky ľúbime. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základná škola s materskou školou Biele Vody - Mlynky 

Počet tried: 1 

Bőhmová K. 

katka.bohmova@centrum.sk 
 

 

Doplňovanie viet deťmi 

Keď budem chodiť do materskej školy, tak . . . 

3 ročné deti sa budem učiť, čo sa patrí a čo nie. 

4 ročné deti sa budem hrať s kamarátmi. 

5 ročné deti 
sa naučím zaviazať si šnúrky na topánkach 

sám. 

6 ročné deti sa veľa naučím, sa dobre najem. 

Najviac sa v materskej škole teším na . . . 

3 ročné deti učenie, hračky a pani učiteľky. 

4 ročné deti to, ako sa budem hrať s kamarátmi. 

5 ročné deti vyrábanie, doplnenie pracovných listov. 

6 ročné deti 

 

kamarátov, vyrábanie pavúkov. 

 

Myslím, že moja pani učiteľka v materskej škole  . . . 

3 ročné deti vymýšľa veľa vecí. 

4 ročné deti 
je dobrá, jedna má vlasy v cope a druhá 

rozpustené. 

5 ročné deti učí mojich kamarátov aj mňa. 

6 ročné deti 
je veľmi milá, dobrá a stále mi pomôže, keď 

niečo potrebujem. 

Myslím, že moji kamaráti v materskej škole. . . . 

3 ročné deti sa učia. 

4 ročné deti majú radi hudbu a radi tancujú a spievajú. 

5 ročné deti 
radi kreslia a vyrábajú výzdobu na 

Halloween. 

6 ročné deti by sa nemali biť a hádať. 

Myslím si, že materská škola . . . 

3 ročné deti je veľká budova. 

4 ročné deti 
je dobrá, pekná, máme tu veľa hračiek 

a pekný dvor. 

5 ročné deti je super veľa sa smejeme, hráme a počítame. 

6 ročné deti má veľa naučila a ešte naučí. 

Chcel(a) by som, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti sa stále kreslilo, hralo a vyrábalo. 

4 ročné deti stále hrala hudba. 

5 ročné deti deti stále nekričali. 

6 ročné deti naučil počítať, pekne maľovať a recitovať. 

Nechcem, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti deti hádzali na zem odpadky. 

4 ročné deti sa deti medzi sebou bili. 

5 ročné deti deti museli spať, lebo ja už nechcem spat. 



6 ročné deti deti robili zle mladším deťom. 

Rozdiel medzi materskou školou a základnou školou je podľa mňa . . . 

3 ročné deti 
v materskej škole sú malí ľudia a v základnej 

škole sú veľkí ľudia. 

4 ročné deti 
v materskej škole sa nepíše a v základnej 

škole áno. 

5 ročné deti 
taký, že v materskej škole sa deti ešte hrajú 

a v základnej škole sa už nemôžu hrať. 

6 ročné deti 
v základnej škole sa deti len učia 

a v materskej škole sa aj hráme. 

Materská škola očami detí 

3 ročné deti 

 

 

 
 

4 ročné deti 

 

 

 
 

5 ročné deti 

 

 

 



6 ročné deti 

 
Básnička o materskej škole 

 

V našej škôlke dobre je 

všetci sa tu hrajeme. 

Kamaráti sme o 

hračky sa delíme. 

My sa veľmi radi máme 

trieda Malých hviezdičiek sa voláme. 

Vieme sa hnevať, 

vieme sa smiať. 

Vieme  aj plakať, 

aj všetko nové vyskúšať. 

Vonku radi chodíme, 

kvietočky tam zbierame. 

Do našej škôlky chodím rád, 

Mám sa s kým hrať aj sa smiať. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základná škola s materskou školou Brezovica 

Počet tried: 3 

Mgr. Stoláriková A. 

stolarikova.anna10@gmail.com 

 

 
Doplňovanie viet deťmi 

Keď budem chodiť do materskej školy, tak . . . 

3 ročné deti D: ...kresliť. K: ...písať... S: ...hrať nové hry. 

4 ročné deti 

...vyrastieme/budeme sa 

hrať/cvičiť/spinkať/učiť sa básničky 

a pesničky. 

5 ročné deti ...sa budem hrať alebo cvičiť. 

6 ročné deti ...dopĺňať úlohy, kresliť/maľovať. 

Najviac sa v materskej škole teším na . . . 

3 ročné deti 
D: ...na hračky./ K: ...na „Kolo, kolo 

mlynské“./ S: ...na farbičky. 

4 ročné deti 
...kamarátov/hračky/bábiky/skladačky/ 

drevené domčeky. 

5 ročné deti ...hračky/hranie/maľovanie. 

6 ročné deti ...pani učiteľky/nové veci. 

Myslím, že moja pani učiteľka v materskej škole  . . . 

3 ročné deti 
D: ...si bude spievať./ K: ...bude učiť písať./  

S: ...počúvať rozprávku s detičkami. 

4 ročné deti 

...pracuje/zapisuje deti/cvičí s deťmi/vyzúva 

sa/hovorí básničky a spieva, prilepuje 

obrázky na okná. 

5 ročné deti ...nás má rada. 

6 ročné deti ...sa najviac teší na nás /je obľúbená. 

Myslím, že moji kamaráti v materskej škole. . . . 

3 ročné deti D: ...sa hrajú./K:...tancujú. 

4 ročné deti 
...počúvajú rozprávku/skladajú puzzle/sa 

hrajú/pijú vodu/opravujú hračky/češú vlasy. 

5 ročné deti ...sa radi hrajú. 

6 ročné deti ...chcú tu zostať. 

Myslím si, že materská škola . . . 

3 ročné deti ...je super. 

4 ročné deti ...je dobrá/veselá. 

5 ročné deti ...je najlepšia/dobrá. 

6 ročné deti ...mi bude chýbať.  

Chcel(a) by som, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti 
D: ...boli nové kocky./ K: ...bola nová 

bábika./ S: ...sme mali inú kuchynku. 

4 ročné deti 

...bolo viac kočiarikov/bábik/hrablí na 

hrabanie lístia/šmýkačiek a domčekov 

vonku/aby sme mali trampolínu. 

5 ročné deti ...bol slon. (Opýtala som sa, čo by robili 



v MŠ so slonom. Odpoveď: „Jazdili by sme 

na ňom.“) 

6 ročné deti ...sa nespalo. 

Nechcem, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti 
D: ...bola šmýkačka./ K: ....sme museli 

spinkať. 

4 ročné deti ...boli bárbiny. 

5 ročné deti ...bol naozajstný pes. 

6 ročné deti ...sme mali učiteľa, len učiteľku. 

Rozdiel medzi materskou školou a základnou školou je podľa mňa . . . 

3 ročné deti  

4 ročné deti 
...že v škole majú školské tašky, knihy 

a peračníky/známky/majú vodu  

5 ročné deti ...v MŠ sa hráme a v škole sa učia. 

6 ročné deti 

...v MŠ sa pripravujeme do školy a v škole sa 

už učia písmená./...MŠ je na hranie a škola je 

na pracovanie. 

Materská škola očami detí 

3 ročné deti 

 

 

 

 

 
 

 

 

4 ročné deti 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

5 ročné deti 

 

 
 

6 ročné deti 

 

 
 

Básnička o materskej škole 

Materská škola 

 

Mám ja škôlku veľmi rád, 

milujem ju nastokrát. 

S hračkami sa rada hrám, 

na miesto ich ukladám. 

Učenie je zábavné, 

preto kreslím úžasne. 

Do školy zas, hopsarasa, 

každé ráno tešíme sa. 

(predškoláci) 

 

Mali sme aj „kritika“ – jeden chlapček pri tvorení básne, síce nič nevymyslel, ale hodnotil, či 

niečo k sebe ide, pasuje alebo sa to k sebe nehodí, nepasuje  



Základná škola s materskou školou Brusno 

Počet tried: 4 

Mgr. Tagajová M. 

tagajova.monika@gmail.com 

 

 
Doplňovanie viet deťmi 

Keď budem chodiť do materskej školy, tak . . . 

5 ročné deti 

sa veľa naučím. 

budem mať veľa pracovných zošitov a 

kamarátov. 

6 ročné deti 

budeme veľa tvoriť. 

- môžem vidieť pani učiteľku a donesiem jej 

kvietok. 

Najviac sa v materskej škole teším na . . . 

5 ročné deti 
kamarátov a futbal. 

na kamarátov a pani učiteľky. 

6 ročné deti 
to, že vyrábame obrázky a výrobky 

na pani  učiteľky. 

Myslím, že moja pani učiteľka v materskej škole  . . . 

5 ročné deti 
má dobré srdiečko. 

super učí. 

6 ročné deti 
je dobrá a je moja kamarátka. 

je dobrá a mám ju rád. 

Myslím, že moji kamaráti v materskej škole. . . . 

5 ročné deti 
veľa rozprávajú. 

nechcú spat. 

6 ročné deti 
stále pobehujú. 

sú dobrí a pekne sa hrajú. 

Myslím si, že materská škola . . . 

5 ročné deti 
je perfektná. 

zábavná – veľa sa smejeme. 

6 ročné deti 
je dobrá a máme veľa hračiek. 

je najlepšia. 

Chcel(a) by som, aby v materskej škole . . . 

5 ročné deti 
bola hra na počítač. 

vlaková dráha. 

6 ročné deti 

som mala viac kamarátov. 

 boli zas vystúpenia pre rodičov a starých 

rodičov. 

Nechcem, aby v materskej škole . . . 

5 ročné deti 
sme sa hádali. 

aby nebol krik. 

6 ročné deti 
si deti ublížili 

aby neboli choroby. 

Rozdiel medzi materskou školou a základnou školou je podľa mňa . . . 

5 ročné deti v tom, že v škole sa musia veľa učiť angličínu 



a matemakitu. 

- v materskej škole sa deti hrajú v základnej 

škole iba píšu. 

6 ročné deti 

myslím si, že v škole sa učia aj čísla, 

v materskej škole vyrábame sviečky, robíme 

pracovné listy. 

v škôlke tvoríme výrobky, vo veľkej škole sa 

učia písmenká. 

 

Materská škola očami detí 

5 ročné deti 

 

 
 

6 ročné deti 

 

 
 

 

 
 



Básnička o materskej škole 

V dedine veľká školička, 

v nej schovaná naša triedička. 

Obrázkov, hračiek tu veľa je, 

na školskom dvore sa športuje. 

V triede sa zas hráme. 

Navzájom sa počúvame. 

Aj keď sme ešte maličký, 

sú z nás dobré detičky. 

Keď vyrastiem, veru tak, 

Bude zo mňa super žiak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materská škola Budovateľská 8, Prešov 

Počet tried: 5 

PaedDr. Miklášová E. 
msbudovatelska@gmail.com 

 

 
Doplňovanie viet deťmi 

Keď budem chodiť do materskej školy, tak . . . 

3 ročné deti 
Budem sa hrať s hračkami, budem papať a 

spinkať. 

4 ročné deti 
Budem sa hrať, tancovať a vonku zbierať 

gaštany. 

5 ročné deti Budem sa hrať, spievať, behať a maľovať. 

6 ročné deti 
Budem sa učiť básničky, pesničky, hrať sa s 

včielkou bee-bot. 

Najviac sa v materskej škole teším na . . . 

3 ročné deti kamarátov a hračky. 

4 ročné deti obchod a kuchynku v triede. 

5 ročné deti hry, kreslenie, pani učiteľky. 

6 ročné deti kamarátov, pracovné listy, stavebnice. 

Myslím, že moja pani učiteľka v materskej škole  . . . 

3 ročné deti Je pekná. 

4 ročné deti Píše, spieva a tancuje 

5 ročné deti Spieva,hrá na klavíri, smeje sa s nami. 

6 ročné deti 
Polieva kvety, cvičí, chodí s nami na 

prechádzky. 

Myslím, že moji kamaráti v materskej škole. . . . 

3 ročné deti Sú dobrí. 

4 ročné deti Sa pekne hrajú. 

5 ročné deti Sa radi hrajú, spievajú, počúvajú rozprávky. 

6 ročné deti Sú poslušní aj neposlušní. 

Myslím si, že materská škola . . . 

3 ročné deti Je pekná. 

4 ročné deti Je dobrá. 

5 ročné deti Je úžasná na stretávanie sa s kamarátmi. 

6 ročné deti Je výborná a chcem tu nocovať. 

Chcel(a) by som, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti Boli hračky a pastelky. 

4 ročné deti Bol vláčik a kuchynka. 

5 ročné deti Boli moji kamaráti a mali sme mapu. 

6 ročné deti 
Boli všetci moji kamaráti a boli sme zdraví a 

aby sme mali tablet. 

Nechcem, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti Boli mačky, sliepky, prasiatka. 

4 ročné deti neviem 

5 ročné deti Boli bitkári. 

6 ročné deti Boli ťažké úlohy. 



Rozdiel medzi materskou školou a základnou školou je podľa mňa . . . 

3 ročné deti Ja chodím do sovičiek a sestra do 1.triedy. 

4 ročné deti Do školy chodia veľké deti a do škôlky male. 

5 ročné deti V škole sa musia deti učiť. 

6 ročné deti Že v škole je veľa učenia a úloh. 

Materská škola očami detí 

3 ročné deti 

 

4 ročné deti 

 

5 ročné deti 

 

6 ročné deti 

 
 

 

 



Básnička o materskej škole 

Jabĺčkový zámoček 

 

Tam na kraji mesta, 

tam kde rosa skvie sa , 

stojí zámok zámoček, 

v ňom je veľa detičiek. 

 

My sme zdravá škôlka , 

každý si tu voľká. 

Do jabĺčka zahryzni 

a na nič už nemysli. 

 

Sme veselé deti , 

zvesť už o tom letí, 

príďte aj vy na náš dvor, 

zviete koľko jabĺk v ňom. 

 

To je naše jabĺčko, 

tešíme sa tichúčko. 

No všetci kričia hlasno zvonka 

to je naša milá škôlka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materská škola Čergovská 14, Prešov 

Počet tried: 5 

PaedDr. Gmitrová V., PhD. 

ms.cergovskapo@gmail.com 

 

 
Doplňovanie viet deťmi 

Keď budem chodiť do materskej školy, tak . . . 

3 ročné deti ...sa najem chlebíka, no tak budem veľký. 

4 ročné deti 
...budem usmievavý, budem cvičiť, spievať 

alebo hrať sa. 

5 ročné deti 
...budem veľký, budú prázdniny a budem sa 

hrať a kresliť. 

6 ročné deti 
...sa budem usmievať, sa mám pozdraviť 

a budem múdra. 

Najviac sa v materskej škole teším na . . . 

3 ročné deti 
...no, nie na pištole. Môže sa spinkať, máme 

mesiačik. 

4 ročné deti 
...radšej by som sa tešila, keby ty si bola moja 

mama. 

5 ročné deti ...na deti, pani učiteľku a hračky. 

6 ročné deti ...hranie sa, kamarátov a pani učiteľky. 

Myslím, že moja pani učiteľka v materskej škole  . . . 

3 ročné deti ...na teba nekričí, ľúbim ich. 

4 ročné deti 
...je dobrá, ľúbim ich, bolo by lepšie, keby 

som viac počúval. 

5 ročné deti 
...spieva, píše, umýva si ruky, cvičí. Je vždy 

dobrá a sa musí veľa učiť. 

6 ročné deti 
...sa na mňa teší, je najlepšia zo všetkých, je 

skvelá. 

Myslím, že moji kamaráti v materskej škole. . . . 

3 ročné deti ...sú dobrí, fajní. 

4 ročné deti ...sú trošku nedobrí a potom sa trošku zlepšia. 

5 ročné deti ...sa na mňa tešia, budem sa s nimi hrať. 

6 ročné deti ...sú dobrí, milí, najradšej sa hrajú. 

Myslím si, že materská škola . . . 

3 ročné deti ...je školička, má tam všetko. 

4 ročné deti ...je dobrá a všetky deti v nej. 

5 ročné deti ...je ako náš dom ale chodia tu veľa detí. 

6 ročné deti ...je super a rada chodím do nej často. 

Chcel(a) by som, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti ...bolo spústa hračiek, barbie. 

4 ročné deti ...bolo veľa hračiek a lega. 

5 ročné deti ...sme mali divadielko a svoju sestru. 

6 ročné deti 

...bol ping-pong a boli kone, lebo mne sa 

veľmi páčia. 

 



Nechcem, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti ...nevidím nič, čo nechcem. 

4 ročné deti 
...čo mám povedať ? Neviem, všetko sa mi 

páči. 

5 ročné deti ...bol plyšový pes, nerada sa s ním hrám. 

6 ročné deti ...sa spalo. 

Rozdiel medzi materskou školou a základnou školou je podľa mňa . . . 

3 ročné deti ...v škole zvoní zvonček, není tam posteľ. 

4 ročné deti ...v škôlke je lepšie byť. 

5 ročné deti 
...základná škola je hore a materská škola je 

dole. 

6 ročné deti 
...v škole sú lavice, kde musíme písať. 

v materskej škole máme postieľky, hráme sa. 

Materská škola očami detí 

3 ročné deti 

 

 
 

4 ročné deti 

 

 
 

5 ročné deti 

 

 



6 ročné deti 

 

 
 

Básnička o materskej škole 

 

V Prešove na Sekčove stojí dom, 

stodvadsať detí býva v ňom. 

Tí, ktorí ho nepoznajú 

Materskou školou Čergovská ho nazývajú. 

 

V našej škole päť tried máme, 

všetci sa v nej pekne hráme. 

Každé ráno na nás volá, 

celú noc som smutná bola. 

 

Poďte deti kresliť, spievať, hrať sa, 

smiať a spoločne vzdelávať sa. 

My tu rady chodíme, 

všetci sa na teba tešíme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materská škola ČSA Československej armády 1, Snina 

Počet tried: 4 

PhDr. Kačalová J. 

j.kacalova@centrum.sk 

 

 
Doplňovanie viet deťmi 

Keď budem chodiť do materskej školy, tak . . . 

3 ročné deti sa budeme hrať. 

4 ročné deti budeme tancovať a spievať. 

5 ročné deti budeme pracovať. 

6 ročné deti sa budeme učiť. 

Najviac sa v materskej škole teším na . . . 

3 ročné deti hračky. 

4 ročné deti pani učiteľky. 

5 ročné deti kreslenie. 

6 ročné deti kamarátov. 

Myslím, že moja pani učiteľka v materskej škole  . . . 

3 ročné deti dáva cukríky. 

4 ročné deti je dobrá a pekná. 

5 ročné deti má dobré srdiečko. 

6 ročné deti nám stále niečo zaujímavé pripraví. 

Myslím, že moji kamaráti v materskej škole. . . . 

3 ročné deti sú dobrí. 

4 ročné deti sa spolu hrajú. 

5 ročné deti sú kamarátsky. 

6 ročné deti dávame mi serus. 

Myslím si, že materská škola . . . 

3 ročné deti je pekná. 

4 ročné deti je žltá a oranžová. 

5 ročné deti má stonožku. 

6 ročné deti je fantastická. 

Chcel(a) by som, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti sme sa hrali s deťmi. 

4 ročné deti bolo viac preliezok a hojdačiek. 

5 ročné deti bolo viac divadielok. 

6 ročné deti sme sa učili písať. 

Nechcem, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti sa deti kúsali. 

4 ročné deti deti behali s autíčkami. 

5 ročné deti deti vystrájali. 

6 ročné deti deti robili neporiadok. 

Rozdiel medzi materskou školou a základnou školou je podľa mňa . . . 

3 ročné deti v MŠ sa hráme. 

4 ročné deti v MŠ chodíme na prechádzky. 

5 ročné deti v ZŠ sa deti učia. 

6 ročné deti v ZŠ dávajú deťom poznámky. 



Materská škola očami detí 

3 ročné deti 

 

4 ročné deti 

 

5 ročné deti 

 

6 ročné deti 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Básnička o materskej škole 

 

V našej škôlke Stonožke, radujú sa deti, 

všetkým u nás celý deň, slnko šťastne svieti. 

My sme všetci kamaráti, spolu sa tu hráme, 

preto našu milú škôlku, veľmi rady máme. 

 

Naše pani učiteľky, rady nás tu majú, 

ony s nami celý deň, pekne sa tu hrajú. 

My sme všetci kamaráti, spolu sa tu hráme, 

preto našu milú škôlku veľmi rady máme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materská škola Danišovce 

Počet tried: 1 

Bajtošová L. 

lenkabajtosova@azet.sk 

 
 

Doplňovanie viet deťmi 

Keď budem chodiť do materskej školy, tak . . . 

3 ročné deti sa budem vedieť sám obliekať, umývať ruky. 

4 ročné deti naučím sa spinkať, hrať s kamarátmi. 

5 ročné deti 
naučíme sa zipsovať, obúvať, hrať 

s hračkami, počítať. 

6 ročné deti 
naučíme sa veľa veci, abecedu, upratovať. 

hračky, sadiť kvety, strihať, písať čiary, čísla. 

Najviac sa v materskej škole teším na . . . 

3 ročné deti na bábiky, na kamarátov. 

4 ročné deti na kamarátov, pani učiteľky, na hračky. 

5 ročné deti na hračky, kreslenie, na autá. 

6 ročné deti 
kamarátov, čo nám uvaria, na vianočný 

stromček, darčeky, na maľovanie, učenie. 

Myslím, že moja pani učiteľka v materskej škole  . . . 

3 ročné deti dobrá, milá. 

4 ročné deti super, zlatá, poklad, mudra. 

5 ročné deti dobrá, pekná, mudra. 

6 ročné deti 
dobrá, milá, učí nás ťažké veci, máme ju radi, 

sladká, zlatá. 

Myslím, že moji kamaráti v materskej škole. . . . 

3 ročné deti super, dobrí. 

4 ročné deti dobrí, milí, kamarátski. 

5 ročné deti múdri, veľkí, starší, dobrí,  spolu sa hrajeme. 

6 ročné deti 
dobrí, milí, sladkí ako cukor, požičiavajú 

hračky, zvedaví. 

Myslím si, že materská škola . . . 

3 ročné deti je dobrá, je tu stále zábava. 

4 ročné deti 
super, je tu sranda, máme veľa hračiek 

a kamarátov. 

5 ročné deti zlatá, dôležitá, máme ju radi. 

6 ročné deti 
dobrá, pekná, vysoká, učíme sa v nej veľa 

veci, má strechu, stoly stoličky. 

Chcel(a) by som, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti ďalšie hračky, nové magnetky. 

4 ročné deti darčeky, žirafy, nové autá, hračky. 

5 ročné deti ozdoby, lego city, kvety, nové hračky. 

6 ročné deti 
stromček, darčeky, svetielka ako na Vianoce 

namiesto svetla, farebnú škôlku, rybky. 

Nechcem, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti strašidlo, aby sme boli škaredí. 



4 ročné deti neporiadok, aby sme boli smutní. 

5 ročné deti 
nebili sa, neporiadok, nehádali sa 

s kamarátom. 

6 ročné deti 
neporiadok, bili sa, bola tma, neprišli zlodeji, 

nič neukradli, aby sme tu spali v noci. 

Rozdiel medzi materskou školou a základnou školou je podľa mňa . . . 

3 ročné deti v ZŠ je zle. 

4 ročné deti v MŠ sa môžeme hrať a v ZŠ sa učíme. 

5 ročné deti 
v  ZŠ sa nespí, nevystrája, nebije a v MŠ sa 

hrajeme, počúvame p.učitelku. 

6 ročné deti 

v ZŠ sa učíme čítať, skoro vstáva, chodíme 

do družiny a v MŠ sú ľahšie veci , 

jednoduchšie, neviem. 

Materská škola očami detí 

3 ročné deti 

 

 

 
 

4 ročné deti 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

5 ročné deti 
 

6 ročné deti 

 
Básnička o materskej škole 

 

Jeden, dva, tri, štyri, päť 

o  škôlke Vám povieme všetko hneď. 

Máme triedy a aj chodby 

dokonca aj kuchyňu s pani kuchárku 

Aj tetu upratovačku. 

Riaditeľku, učiteľky milučké 

a detičky sladučké. 

Hrajeme sa, spievame 

skáčeme a kreslíme 

občas aj zlostíme. 

Detí nás je dvadsať 

malých, veľkých 

chlapcov, dievčat. 

Máme sa všetci radi 

veď je sme ako rodina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materská škola Dénešova 53, Košice 

Počet tried: 6 

Smetanová A. 

msdenesova@gmail.com 

 

 
Doplňovanie viet deťmi 

Keď budem chodiť do materskej školy, tak . . . 

3 ročné deti budem veľkým a budem mať rád Elu. 

4 ročné deti 

sa mám pozdraviť, môžem sa hrať, budem 

s kamarátmi, sa veľa naučím, naučím sa nové 

básničky a pesničky, naučím sa písmená, 

budem všetko vedieť. 

5 ročné deti 

naučím sa básničky, pôjdem vychovaný do 

školy, budem múdry, v škole už nebudem 

plakať. 

6 ročné deti 
budem šikovný, múdry, usilovný ako 

mravček. 

Najviac sa v materskej škole teším na . . . 

3 ročné deti bagrovanie, klavirovanie a modelovanie. 

4 ročné deti 

to, že mám kamarátov a môžem sa hrať s 

bábikami, že sa hráme v kuchynke, teším sa 

na hračky, teším sa na pani učiteľku Jarku 

a pani učiteľku  Ivetku, to, že sa hrám 

s Davidkom, že uvidím kamarátov, to, keď si 

lepíme dajaké veci. 

na hranie, obedovanie, operáciu (v 

zdravotnom kútiku), na autá, na Lego,na 

macíka, na doktorský plášť a doktorovanie. 

5 ročné deti 
hračky, kamarátov, lekársky kútik, tanečnú, 

pani učiteľky, na strihanie, lepenie. 

6 ročné deti 
na pani učiteľky, kamarátov, hračky, na 

cvičenie a tancovanie. 

Myslím, že moja pani učiteľka v materskej škole  . . . 

3 ročné deti je pekná a má pekné vlasy. 

4 ročné deti 

nás má veľmi rada, učí písmená, nás veľa 

naučila, uložila nám nábytok, aby sme mali 

peknú triedu, ma postískala, keď plačem, číta 

nám rozprávky, sa mi páči. 

5 ročné deti 
múdra, láskavá, dobrá , učí nás, je super, 

trpezlivá. 

6 ročné deti 
sa na nás teší, pomáha deťom, má rada deti, 

tancuje s nami. 

Myslím, že moji kamaráti v materskej škole. . . . 

3 ročné deti sa radi so mnou hrajú. 

4 ročné deti 
sú moji kamaráti a pekne tancujú, mi požičajú 

hračky, sa pekne učia, sa so mnou pekne hrali 



v kuchynke, sa so mnou dohodli a vymenili. 

Sú všetci dobrí kamaráti. 

5 ročné deti sú šťastní, veselí, dobrí. 

6 ročné deti sa budú so mnou hrať, budú mi pomáhať 

Myslím si, že materská škola . . . 

3 ročné deti je pekne vyzdobená a je tu veľa hračiek. 

4 ročné deti 
je pekná, mám ju rada a je mi v nej dobre, je 

pre všetky deti a kamarátov. 

5 ročné deti ošúchaná. 

6 ročné deti je pekne vyzdobená, je veľká. 

Chcel(a) by som, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti bolo divadlo a živé zvieratká, aspoň mačička. 

4 ročné deti 

sme sa spolu hrali a nerobili si zle, sme mali 

veľa kamarátov, už nebola korona, aby sme 

boli zdraví, žeby sme sa veľa naučili, sme 

veľa kreslili, pekne upratovali hračky, prišiel 

Mikuláš a Ježiško a sme mali veľa darčekov. 

5 ročné deti 
kaderníctvo pre psov, superhrdinov, nový 

domček na školskom dvore. 

6 ročné deti 
boli nové hračky, hojdačky a preliezky na 

školskom dvore. 

Nechcem, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti bola corona a bacily. 

4 ročné deti 

sme boli chorí, sa kamaráti škaredo hrali a si 

robili zle, aby sme neklamali a nešuškali, sme 

kričali. 

5 ročné deti zlodeji, príšery. 

6 ročné deti bol neporiadok, špina, bacily. 

Rozdiel medzi materskou školou a základnou školou je podľa mňa . . . 

3 ročné deti veľká škola je červená. 

4 ročné deti 

že v škôlke sa hráme a v škole nemusíme 

spať,  že v škole sa deti učia, deti majú úlohy, 

zvoní zvonček na prestávku, v škole majú 

skryté hračky v skrini, sú tam lavice, školáci 

majú veľkú tašku. 

5 ročné deti 
v škole sa nespí ,musíš mať tašku, nesmieš sa 

biť, do školy si nosíš desiatu. 

6 ročné deti 
v  materskej škole sa ešte hráme a v základnej 

škole sa už budeme učiť čítať, písať, počítať. 

Materská škola očami detí 



3 ročné deti 

 
 

4 ročné deti 

 

 
 

 

5 ročné deti 

 
 

 

 

 

 

 



6 ročné deti 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Básnička o materskej škole 

 

Motýliky  (3-4 r.) 

 

Naša škôlka. 

 

My sme malé detičky, 

chodíme do školičky. 

Každý deň sa spolu hráme, 

našu škôlku rady máme. 

 

Keď som smutný… “už si velký”, 

hovoria mi učiteľky. 

Veď to vieme dobre všetci, 

v škôlke sú len dobré veci. 

 

Chutné jedlo, kamaráti, 

hračky, ktoré máme rady. 

Katka keď raz bude veľká, 

chce byť pani učiteľka. 

 

Miško zase stavbárom 

čo postaví veľký dom. 

Viem, že keď raz vyrastieme 

na škôlku si spomenieme. 

 

Lienky (3-4.r.) 

 

V našej triede. 

 

Sme už veľké deti Lienky, 



lienka s nami letí. 

Spolu sa my hrajeme, 

do škôlky sa tešíme. 

 

 

 

Mravčekovia ( 5-6 r.) 

 

Naša škôlka 

 

Naša škôlka Dénešovská, 

slniečkom vždy žiari, 

naučí nás, čo nám vedieť treba, 

naša mravčeková trieda. 

Naša milá školička, 

ty si ako mamička. 

Na teba sa vždy tešíme, 

aj hračky si odložíme. 

Chlebík, mäso, ryžu zjeme, 

ani slovko nepovieme. 

Spievať, kresliť, recitovať, 

cvičiť, tvoriť, tancovať 

a pritom sa v našej škôlke radovať. 

 

Včielky  ( 5-6 r.) 

 

Naša škôlka 

 

V jednom veľkom dome, 

kde stále slnko svieti, 

chodia sa tam hrávať, 

malé, veľké deti. 

 

Od pondelka do piatku, 

vždy je všetko v poriadku. 

Slimáčiky, lienky milé, 

stonožky i farebné motýle. 

Mravčeky a včeličky 

tie posledný rok chodia školičky. 

 

Všetko je to dookola, 

kým deti veľká škola nezavolá. 

A nám je tu všetkým heja-hej, 

V tej škôlke Dénešovej. 

 

 

 

 



Materská škola Exnárova 6, Bratislava 

Počet tried: 7 

Gombárová Z. 

zuzkagombarova@gmail.com 

 

 
Doplňovanie viet deťmi 

Keď budem chodiť do materskej školy, tak . . . 

3 ročné deti Sa naučíme spievať, tancovať, kresliť. 

4 ročné deti 
Sa budeme hrať, kresliť, učiť sa, spať, 

spievať. 

5 ročné deti 
Sa budem tešiť, hrať sa, pôjdem na futbalové 

a dopravné ihrisko. 

6 ročné deti 
Budem chodiť do sauny, budem mať veľa 

kamarátov a budeme kresliť, cvičiť. 

Najviac sa v materskej škole teším na . . . 

3 ročné deti Kamarátov a hračky. 

4 ročné deti 
Na hračky, na dvor, čítať si rozprávky, keď 

pôjdem domov. 

5 ročné deti 
Na obed, hranie, kamarátov, pani učiteľky, 

hračky. 

6 ročné deti 
Na kamarátov, na krúžky, na pani učiteľky, 

na saunu, na hry, na futbal. 

Myslím, že moja pani učiteľka v materskej škole  . . . 

3 ročné deti Je dobrá. 

4 ročné deti Sa s nami učí, chodí na výlet, hrá sa. 

5 ročné deti Sa volá Ivonka a Janka, je dobrá. 

6 ročné deti 
Všetko vyrieši, je dobrá, hrá pekne na klavír, 

má nás rada, pekne spieva, vyberá službu. 

Myslím, že moji kamaráti v materskej škole. . . . 

3 ročné deti Sú dobrí a chcú sa so mnou hrať. 

4 ročné deti 
Chodia spolu do sauny, na obed, do triedy, 

spolu sa hrajú a oddychujú. 

5 ročné deti Sa so mnou pekne hrajú, sú dobrí. 

6 ročné deti 
Sú dobrí, radi sa hrajú, pomáhajú, sú šikovní, 

pekní, majú radi divadielko, radi tancujú. 

Myslím si, že materská škola . . . 

3 ročné deti Je veľká a má krásny školský dvor. 

4 ročné deti Má veľa detí. 

5 ročné deti 
Je najlepšia, je na hranie a učenie, sú v nej 

kamaráti. 

6 ročné deti 
Je super, zábavná, má veľa hračiek, detí, veľa 

nás naučí. 

Chcel(a) by som, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti 
Bolo teplučko, mali sme v brušku jedlo a bola 

zábava. 

4 ročné deti Aby sme sa učili, chlapci sa nebili a nehádali 



sa. 

5 ročné deti Sme chodili na dvor, bolo v nej veľa hračiek, 

6 ročné deti 
Sme našli veľa kamarátov, hrali sa 

s kamošmi, ľúbili sa, mali už Vianoce. 

Nechcem, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti Sa deti bili. 

4 ročné deti Deti neboli choré a neboli lakomé. 

5 ročné deti Bolo zle, sa deti bili, bol hluk. 

6 ročné deti 
Bola búrka, deti plakali, hnevali sa, brali si 

a ničili hračky, kričali. 

Rozdiel medzi materskou školou a základnou školou je podľa mňa . . . 

3 ročné deti 
Deti sa v ZŠ nehrajú, ale učia sa čítať, písať 

a počítať. 

4 ročné deti 
Deti v ZŠ čítajú a píšu a my v MŠ kreslíme 

a hráme sa. 

5 ročné deti 
Lepšia je MŠ, v nej sa hráme a v ZŠ sú iné 

pravidlá, učia sa tam veľké deti. 

6 ročné deti 

Materská škola je menšia, hráme sa a v ZŠ sa 

učíme, robíme domáce úlohy, nosíme školskú 

tašku, nespíme, sú tam veľké deti, nie sú tam 

hračky. 

Materská škola očami detí 

3 ročné deti 

 

4 ročné deti 

 

 
 

 



6 ročné deti 

 
Básnička o materskej škole 

 

Škôlka to je veľký dom, 

Veľa detí chodí doň. 

Chodiť tam je paráda, 

Hráme sa aj na hada. 

 

Počítame, kreslíme, 

Spievame a šantíme. 

Chodíme tam veľmi radi 

A všetci sme kamaráti. 

 

Jano, Jožko, Zuzička 

A aj malá Lujzička. 

Poobede každý deň 

Domov sa zas poberiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materská škola Galaktická 11, Košice 

Počet tried: 6 

Gromanová K. 

groman.katka@gmail.com, groman@netkosice.sk 

 

 
Doplňovanie viet deťmi 

Keď budem chodiť do materskej školy, tak . . . 

4 ročné deti ...tak sa budem iba hrať.. 

5 ročné deti ...tak budem písať a písať 

6 ročné deti 
...budeme sa o niečom učiť. 

...budeme jesť špagety. 

Najviac sa v materskej škole teším na . . . 

4 ročné deti Žofku ( triedny škriatok). 

5 ročné deti na srandovanie. 

6 ročné deti 

Kamarátov 

Maľovanie 

Na mojkanie s učiteľkami 

Na skákanie do lístia 

Na spanie vonku 

Na výlet k jazeru 

Na Labkovú patrolu ( voľná námetová hra) 

Myslím, že moja pani učiteľka v materskej škole  . . . 

4 ročné deti ...je dobrá. 

5 ročné deti ...vie písať. 

6 ročné deti 

....nechodí do práce. 

...myslím, že druhá pani učiteľka má rada 

druhú pani učiteľku a aj ona má rada ju. 

..vie super s nami variť. 

Myslím, že moji kamaráti v materskej škole. . . . 

4 ročné deti 
...sú veľmi dobrí a dobre stavajú. 

...a vedia si požičiavať hračky. 

5 ročné deti  

6 ročné deti 
...že sa s nimi môžem hrať a radšej mám, aby 

boli kamoši. 

Myslím si, že materská škola . . . 

5 ročné deti ...skoro ráno vstáva. 

6 ročné deti ...je dobrá a žabkova trieda lepšia. 

Chcel(a) by som, aby v materskej škole . . . 

4 ročné deti ..aby bola farebná alebo kvietkovaná. 

5 ročné deti 

...aby sme mohli každý deň liezť po 

stromoch. 

...aby bola vždy vankúšová vojna. 

...aby bol karneval vždy. 

 



Nechcem, aby v materskej škole . . . 

4 ročné deti 

...aby boli iné pani učiteľky. 

...aby tu nebolo ticho. 

...mať zakázané vymýšľať hry. 

5 ročné deti Nechcem bitkárov a klamárov ani drzákov. 

6 ročné deti 

...aby sa do nej chodilo každý deň ráno. 

...aby bol neporiadok. 

...aby tu bol Tatik s Mamkou. 

Rozdiel medzi materskou školou a základnou školou je podľa mňa . . . 

5 ročné deti MŠ je lepšia. 

6 ročné deti 

V škole sa len učíš a tu sa učíme a hrajeme 

a aj spíme. 

Tu sa hocikedy hráme, keď nám dovolia. Sa 

opýtaš a sa hráš. 

V škole len píšeš a píšeš a to nás bude 

unavovať a máš samé úlohy aj cez víkend, 

nemôžeš sa hrať a píšeš. Aj Sárka (sestra) to 

robí. 

Hej, tam sa len učíš a mňa to nebaví a ani cez 

víkend si nepooddychuješ, stále písať, písať. 

Materská škola očami detí 

4 ročné deti 

5 ročné deti 

6 ročné deti 

 

 
 

Básnička o materskej škole 

 

V Žabkovej triede 

 

Pozor žaby, žaby 

Žofka nás baví, baví. 

My sa hráme celý deň sa hráme. 

Celý deň skladáme, kreslíme, spievame 

my sa hráme jediná nás chápe. 

Žofka je zelená, sranda dovolená 

my sa hráme jediná nás chápe 

 

Máme to na zábave, máme to radi 

Nič nám nevadí, máme gumáky 

Vietor dážď slnko čo páli 

Máme sa radi, nič nám nevadí 

 

Pozor žaby, žaby 



Žofka nás baví, baví. 

My sa hráme celý deň sa hráme 

Celý deň skladáme, kreslíme, spievame 

my sa hráme jediná nás chápe 

Žofka je zelená, sranda dovolená 

my sa hráme jediná nás chápe 

 

Dobre je s kamošmi celý deň v radosti 

Deti a hrajú majú zábavu 

 

Žofka myslí nuda je preč, 

má to v hrsti, Žofka to istí. 

 

Pozor žaby, žaby 

Žofka nás baví, baví. 

My sa hráme celý deň sa hráme 

Celý deň skladáme, kreslíme, spievame 

my sa hráme jediná nás chápe 

Žofka je zelená, sranda dovolená 

my sa hráme jediná nás chápe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materská škola Hlavná 117, Gelnica 

Počet tried: 6 

Mgr. Guzová D. 

danielagu@centrum.sk 

 

 
Materská škola očami detí 

2 ročné deti 

 
 

 
 

 

 

3 ročné deti 

 

 
 



 
 

4 ročné deti 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ročné deti 

 
 

 

 
 

 

 



6 ročné deti 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



Básnička o materskej škole 

Moja škôlka                                                              V našej škôlke 

 

Keď ja do škôločky prídem,                                     V GELNICI je dom veľký, 

s úsmevom do triedy vojdem,                                   pre deti a pani učiteľky. 

dobrý deň pozdravím,                                               Čo tam robia neviete? 

učiteľkám úsmev vyčarím.                                        teraz sa to dozviete. 

 

Moje učiteľky ľúbim,                                                Všetci sa tu spolu hrajú, 

všeličo za deň im sľúbim,                                          na seba sa usmievajú. 

pohrám sa, pocvičím,                                                Škôlka, to je dobrá vec,  

dobrého veľa sa naučím.                                           nechodí tam lenivec. 

 

A keď už mamičku, otecka čakám,                                    Kreslíme a tancujeme, 

potom už všeličo flákam,                                          nikdy ráno neplačeme. 

teším sa, usmievam,                                                  Aj cvičenie nás veľmi baví, 

že si doma z chuti zaspievam.                                   veď každý z nás chce byť zdravý. 

 

A hraj!....                                                               Keď rozprávku nám číta pani učiteľka  

V pondelok doma nebudem,                                      nastane u nás radosť veľká. 

v utorok do škôlky pôjdem                                        Často si aj zaspievame, 

a v stredu škôlka zas,                                                 no najradšej sa spolu hráme. 

           vo štvrtok na hranie máme čas. 

A v piatok posledný je deň,                                       Našu škôlku radi máme,  

kedy do škôločky pôjdem,                                         smiech a radosť prinášame. 

v sobotu dlho spím,                                                   My sme veľká rodina,  

v nedeľu na výlet vyrazím.                                        kde sa detstvo začína.  

 

Autor: Anežka Lieskovská – 5.trieda                        Autor: Mgr. Stela Kuchárová – 6.trieda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materská škola Budovateľská 428/4, Hanušovce nad Topľou 

Počet tried: 6 

Mgr. Bindasová K. 

mshanusovce@gmail.com 

 

 
Doplňovanie viet deťmi 

Keď budem chodiť do materskej školy, tak . . . 

3 ročné deti 
sa budem hrať, písať úlohy, nebudem plakať, 

budem sa učiť farby, kresliť kriedou. 

4 ročné deti budem sa hrať s kamarátmi, dievčatami. 

5 ročné deti budem sa hrať, písať písmenká, pracovať. 

6 ročné deti 

sa budem hrať, budem oddychovať, sa vždy 

zabavím, budeme cvičiť, budem sa usmievať, 

budeme niečo vytvárať. 

Najviac sa v materskej škole teším na . . . 

3 ročné deti hračky, kakao s chlebíkom, detičky. 

4 ročné deti kamarátov, dievčatá, hračky. 

5 ročné deti na pani učiteľku, kamarátov, hračky. 

6 ročné deti 

na kreslenie, že sa pohrám, na kamarátov, na 

učenie, na pani učiteľky, na hračky, na 

buchty na pare, osie hniezda, moravské koláč. 

Myslím, že moja pani učiteľka v materskej škole  . . . 

3 ročné deti je dobrá, pekná , ľúbim ju. 

4 ročné deti sa teší na deti. 

5 ročné deti nevysmieva deťom, učí. 

6 ročné deti 

sa poteší, keď urobím dačo pekné, keď 

nakreslím peknú úlohu. 

je múdra a šikovná. 

je najlepšia, máme ju všetci radi. 

Myslím, že moji kamaráti v materskej škole. . . . 

3 ročné deti 
sa radi hrajú s ostatnými. 

je pekný, lebo je môj, je dobr. 

4 ročné deti sú veľkí a menší. 

5 ročné deti sa nevysmievajú pani učiteľke, sú dobrí. 

6 ročné deti 
sa majú radi, sú dobrí. 

sú najlepší, vedia sa podeliť a nehádajú sa. 

Myslím si, že materská škola . . . 

3 ročné deti 
je zafarbená, žltá hore, biela dole, je na 

hranie. 

4 ročné deti je oranžová, žltá, veľká. 

5 ročné deti 
je budova, kde máme upratovačku, učiteľku, 

kuchárku a kamarátov. 

6 ročné deti 

je na to, aby sme sa naučili spievať pesničky 

a básničky, aby sa deti naučili slušne správať, 

je dobrá vec pre deti. 



je výborná, najlepšia na celom svete.. 

Chcel(a) by som, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti 
bola láska, boli hračky, autíčka, vláčik, 

mamka. 

4 ročné deti boli ďalší kamaráti. 

5 ročné deti 
auto na baterky, bazén, aby sme sa mohli 

kúpať, kino, aby tu boli piráti. 

6 ročné deti 

aby tu bola kuchynka a kaderníctvo, aby sme 

mali šmýkačku na ihrisku, sme vytvárali veľa 

obrázkov , aby sa  tu nikto nebil. 

Nechcem, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti nebola druhá teta, dávali polievku. 

4 ročné deti 
bolo veľké lego, lebo je hlučné a sa zľaknem, 

keď sa upratuje. 

5 ročné deti aby sme cvičili, aby tu chodili zlí ľudia. 

6 ročné deti 

aby sa deti bili, hádali a kričali, aby 

porušovali pravidlá. 

aby nikto nevystrájal, a aby sa neničili 

hračky. 

Rozdiel medzi materskou školou a základnou školou je podľa mňa . . . 

3 ročné deti 
v materskej škole sa učíme na tabuli a v škole 

sa učia písmenká B, F. 

4 ročné deti 
v škole sa treba učiť a v škôlke sa netreba 

učiť. 

5 ročné deti v škole sa deti učia a v škôlke sa hráme 

6 ročné deti 

v jednej sa hráme a v druhej sa učíme, že 

v škôlke spinkáme. 

ja sa v škôlke hrám a môj brat Filip sa v škole 

učí. 

v škole sú prestávky a školáci nosia aktovky. 

Materská škola očami detí 

3 ročné deti 

 



4 ročné deti  

 

5 ročné deti 

 

 



 
 

6 ročné deti 

 

 
Básnička o materskej škole 

 

Naša škola, školička 

 

Stojí, stojí jeden strom, 

a pri strome veľký dom. 

Je to naša škôlka milá, 

ktorá deti prichýlila. 

 

Tá škôlka je pekná, veľká, 

a v nej pani učiteľka. 

Ona úsmev vyčarí, 

všetkým deťom na tvári. 

 

V každej triede verte mi, 

nebývame veru sami. 

Je tam s nami Evička, usmievavá sovička. 

Usilovná včielka Betka, dokonca aj  lienka Lenka, 

taká malá parádienka. 

 



Motýľ Filip, rybka Julka, spolu s nimi žabka Hanka, 

to sú naši kamaráti, s ktorými sa máme radi. 

 

Je tu veľká zábava, 

v spálni veľká záhada. 

Vankúšiky čarovné sú, 

do sníčka nás zanesú. 

 

Všetci sa tu máme radi, 

pretože sme kamaráti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materská škola Henckovce 

Počet tried:1 

Mgr. Lučková Š. 

ms.henckovce@gmail.com 

 

 
Doplňovanie viet deťmi 

Keď budem chodiť do materskej školy, tak . . . 

3 ročné deti budem tam spinkať. 

4 ročné deti naučím sa písmenká. 

5 ročné deti 

naučím sa upratovať hračky po sebe, bude 

veľa kresliť a naučím sa prepáčiť kamarátom 

ak spravia niečo zlé. 

6 ročné deti 
naučím sa kresliť, napísať si svoje meno 

a nájdem si  veľa nových kamarátov. 

Najviac sa v materskej škole teším na . . . 

3 ročné deti auto. 

4 ročné deti na kočík a bábiku. 

5 ročné deti na kamarátov. 

6 ročné deti na knižky a hračky. 

Myslím, že moja pani učiteľka v materskej škole  . . . 

3 ročné deti je dobrá. 

4 ročné deti je veselá a pekná. 

5 ročné deti je dobrá, milá ako moja mamička. 

6 ročné deti je dobrá, pekná. 

Myslím, že moji kamaráti v materskej škole. . . . 

3 ročné deti sú dobrí. 

4 ročné deti sa radi so mnou hrajú. 

5 ročné deti sú super. 

6 ročné deti sú milí a a dobrí. 

Myslím si, že materská škola . . . 

3 ročné deti je zelená. 

4 ročné deti je zábavná. 

5 ročné deti je veľmi pekná. 

6 ročné deti je rozprávková. 

Chcel(a) by som, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti nové auto. 

4 ročné deti mobil na hranie. 

5 ročné deti nové hračky a zvieratká. 

6 ročné deti aby sme tu mali tablet. 

Nechcem, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti mi brali hračku. 

4 ročné deti sa kamaráti bili. 

5 ročné deti aby kamaráti kričali. 

6 ročné deti bola zlá pani učiteľka. 

Rozdiel medzi materskou školou a základnou školou je podľa mňa . . . 



3 ročné deti tam nebude moja učiteľka. 

4 ročné deti 
v  škole sa naučím počítať a v materskej škole  

sa hráme. 

5 ročné deti 
v materskej škole sa veľa hráme a v škole sa 

už veľa učíme. 

6 ročné deti v základnej škole už nebudeme odychovať. 

Materská škola očami detí 

3 ročné deti 

 

 
 

 

4 ročné deti 

 

 
 

 

 

5 ročné deti 

 

 

 

 
 

 



6 ročné deti 

 

 
 

Básnička o materskej škole 

 

ZELENÝ DOMČEK 

 

Zelený my domček 

máme. 

Každé ráno 

sa v ňom hráme. 

 

Kreslíme si, 

spievame. 

V našej školičke 

dobre sa mi máme... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základná škola s materskou školou A. Felcána 4, Hlohovec 

Počet tried: 1 

Slováková J. 

ms.felcana@gmail.com 

 

 
Doplňovanie viet deťmi   

Keď budem chodiť do materskej školy, tak . . . 

4 ročné deti sa veľa hráme. 

5 ročné deti budeme súťažiť. 

6 ročné deti sa veľa naučíme. 

Najviac sa v materskej škole teším na . . . 

4 ročné deti na hranie, na hračky. 

5 ročné deti na kamarátov. 

6 ročné deti na pani učiteľky a že sa niečo nové naučíme. 

Myslím, že moja pani učiteľka v materskej škole  . . . 

4 ročné deti utiera slzy detičkám a pohladká ich. 

5 ročné deti chráni deti. 

6 ročné deti hrá sa s deťmi a učí deti, aby boli múdre a 

šikovné. 

Myslím, že moji kamaráti v materskej škole. . . . 

4 ročné deti sa radi so mnou hrajú. 

5 ročné deti sa na mňa tešia. 

6 ročné deti sú najlepší kamaráti na celom svete. 

Myslím si, že materská škola . . . 

4 ročné deti je najlepšia, skvelá. 

5 ročné deti je blízko môjho domu a preto tam chodím na 

bicykli. 

6 ročné deti je pre nás veľmi dôležitá, aby sme sa tu 

naučili pesničky, básničky, počítali,... 

Chcel(a) by som, aby v materskej škole . . . 

4 ročné deti bolo viac miesta na hranie. 

5 ročné deti bol bazén a divadlo. 

6 ročné deti sme sa každý deň k sebe pekne správali. 

Nechcem, aby v materskej škole . . . 

4 ročné deti kamaráti plakali. 

5 ročné deti si deti robili medzi sebou zle, bili sa. 

6 ročné deti bola nátierka ako bola dnes. 

Rozdiel medzi materskou školou a základnou školou je podľa mňa . . . 

4 ročné deti v škôlke často papáme. 

5 ročné deti v MŠ sa hráme a v ZŠ sa deti učia. 

6 ročné deti na ZŠ sa deti učia čítať, písať diktáty. 

 

 

 

 



Materská škola očami detí 

5 ročné deti 

 
 

6 ročné deti  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materská škola Hollého 3, Hlohovec 

Počet tried: 6 

PhDr. Klostermannová L. 

mshlohovec1@gmail.com 

 
Doplňovanie viet deťmi 

Keď budem chodiť do materskej školy, tak . . . 

4 ročné deti 
budem sa hrať, kresliť lepiť a učiť sa nové 

veci. 

5 ročné deti naučím sa veľa vecí. 

6 ročné deti 
budú z nás predškoláci. 

poviem najkrajšie slovo pani učiteľke. 

  

Najviac sa v materskej škole teším na . . . 

3 ročné deti na hračky- na hranie. 

4 ročné deti na spanie a jedlo. 

5 ročné deti na pani učiteľky a deti. 

6 ročné deti na kamarátky a anglický jazyk. 

Myslím, že moja pani učiteľka v materskej škole  . . . 

3 ročné deti je dobrá mám ju rád. 

4 ročné deti zapisuje deti a hrá sa s name. 

5 ročné deti pracuje dobre. 

6 ročné deti 
je dobrá,  je milá, je pekná, stará sa o nás 

veľmi, veľmi dobre. 

Myslím, že moji kamaráti v materskej škole. . . . 

4 ročné deti sa radi hrajú. 

6 ročné deti 
sú na seba milí, všetko si požičiavajú. 

sa nehádajú. 

Myslím si, že materská škola . . . 

6 ročné deti 
je pre deti a pani učiteľky, je užitočná, 

vyzdobená a je fajn. 

Chcel(a) by som, aby v materskej škole . . . 

5 ročné deti 
boli stále šunkové chlebíky. 

aby predávali cukrovú vatu. 

6 ročné deti 

aby sme mali koníky ,bludisko, tobogán, 

papagáje, prasiatka. 

chcela by som mať v MŠ veľký kopec. 

mať Vianoce každý deň. 

veľké ihrisko a hojdačky. 

aby bol v MŠ aj zber plastov. 

Nechcem, aby v materskej škole . . . 

4 ročné deti boli osy. 

6 ročné deti 
môj kamarát neohorel. 

aby nevarili cviklový krém. 

Rozdiel medzi materskou školou a základnou školou je podľa mňa . . . 

3 ročné deti rozdiel neviem, som maličká. 



4 ročné deti v škole majú väčšie stoličky. 

6 ročné deti 

do školy sa nosia tašky na chrbte. 

v škole sú prestávky. 

do školy si nosíme desiatu. 

v škole sa nespí. 

v škôlke sa učíme kratšie. 

Materská škola očami detí 

5 ročné deti 

 

6 ročné deti 

 

 

 

 



Básnička o materskej škole 

 

Zelená škôlka. 

Zelená sa škôlka naša, 

hľadí z nej len samá krása. 

Chodia do nej detičky, 

Pekne s mamou za ručičky. 

V triedach sú len zvieratká, 

myšky, žabky, zajkovia, 

krtkovia, veveričky a pichľaví ježkovia. 

Veríte mi ? Ale kdeže! 

Na zvieratká iba deti premenia sa. 

To je škôlka zelená, panelákmi obklopená. 

 

Šôlkarov deň. 

Každé ráno pekne vstávam, do mojej škôlky sa ponáhľam 

Či je pondelok, až piatok, začína nám nový začiatok. 

Do škôlky sa veľmi tešíme, veľa básní a piesní sa naučíme. 

Každý deň na prechádzky svorne chodíme, 

Za ruky sa držíme, zdravie a imunitu si tvoríme. 

Obed celý spapáme a na poobedňajší spánok sa chystáme. 

Keď si trochu zdriemneme, s ockom a mamičkou sa domov poberieme. 

 

Naša škôlka. 

Našu škôlku máme radi, 

Všetci sme v nej kamaráti. 

Nové veci spoznávame, 

Hráme sa aj zabávame, 

Chutné jedlo radi zjeme, 

Dobre je v nej, to my vieme. 

 

Vyznanie 

Naša škôlka zelená, 

Pre nás ako stvorená. 

Príroda je vôkol nás. 

Pozri sa na toľko krás. 

Kvety, stromy, trávička, 

Poteší sa dušička. 

Príďte aj vy všetci k nám, 

Uvidíte prečo rád ju mám. 

 

 

 

 

 

 
 



Materská škola Hradby 

Počet tried: 2. trieda, žabky 

Luptáková J. 

luptakova56@gmail.com 

 

 
Doplňovanie viet deťmi 

Keď budem chodiť do materskej školy, tak . . . 

3 ročné deti bude sa hrať. 

Najviac sa v materskej škole teším na . . . 

3 ročné deti na autíčka. 

Myslím, že moja pani učiteľka v materskej škole  . . . 

3 ročné deti zapisuje. 

Myslím, že moji kamaráti v materskej škole. . . . 

3 ročné deti sú dobrí. 

Myslím si, že materská škola . . . 

3 ročné deti je dobrá. 

Chcel(a) by som, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti moji kamaráti. 

Nechcem, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti bili ma (nebijú ho). 

Rozdiel medzi materskou školou a základnou školou je podľa mňa . . . 

3 ročné deti škôlka je pre malých a škola je pre veľkých. 

Materská škola očami detí 

3 ročné deti 

 

 
 

Básnička o materskej škole 

Vitaj škôlkar! 

 

Ulica je plná detí, 

do skôlky každé letí. 

V rúčkach kvietky, v očiach strach, 

otázočky na perách: 

Čo ma čaká? 

Budem mať čas chlebík zjesť? 

S kým sa bude hrať? 

A či budem vedieť spať? 



Kedy príde mamka? 

Usmieva sa slnko z hora, 

na detičky malé vola. 

Prestaňte sa deti mračiť, 

V škôlke sa Vám bude páčiť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materská škola Hruštín, Pod Brehom 207, Hruštín 

Počet tried: 4 

Bc. Očkajáková M. 

mshrustin@mail.com 

 

 
Doplňovanie viet deťmi 

Keď budem chodiť do materskej školy, tak . . . 

3 ročné deti ..budem sa hrať, spinkať, skladať kocky. 

4 ročné deti 
budem sa hrať s kamarátmi, učiť sa spievať, 

tancovať. 

5 ročné deti sa naučím básničky, pesničky, hry. 

6 ročné deti sa tam budem hrať, učiť, skladať skladačky. 

Najviac sa v materskej škole teším na . . . 

3 ročné deti na kamaráta, na hračky. 

4 ročné deti na lego, na dobrý chlebík, na kamaráta. 

5 ročné deti 
na svojich kamarátov, na cvičenie, na ihrisko 

a preliezky. 

6 ročné deti 
na skladačky, že sa naučím písať, hranie 

s kamarátom. 

Myslím, že moja pani učiteľka v materskej škole  . . . 

3 ročné deti zarába korunky, stará sa o detičky. 

4 ročné deti sa o nás stará. 

5 ročné deti 
sú usmievavé, niekedy nahnevané, nikdy na 

nás nekričia, niekedy sa s nami jašia. 

6 ročné deti 

naučí nás pesničky a básničky a má nás 

všetkých rada, je dobrá a budem ju ľúbiť, 

bude na nás milá a dobrá. 

Myslím, že moji kamaráti v materskej škole. . . . 

3 ročné deti sa hrajú, spinkajú, papajú, lepia. 

4 ročné deti sú dobrí, sa so mnou kamarátia. 

5 ročné deti 

sú super, spolu sa držia za ruky, požičajú 

hračky, nevysmievajú sa keď sa stane 

nehoda. 

6 ročné deti sa so mnou radi hrajú. 

Myslím si, že materská škola . . . 

3 ročné deti je tu pre detičky. 

4 ročné deti je veľmi pekná. 

5 ročné deti 

je veľmi potrebná, keby jej nebolo museli by 

sme byť stále doma a nemali by sme 

kamarátov. 

6 ročné deti 

je najlepšia, lebo sa tam veľa naučíme, keď 

sú rodičia v práci, pani učiteľky sa o mňa 

dobre postarajú. 

Chcel(a) by som, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti boli skladačky. 



4 ročné deti aby každý mal kamaráta. 

5 ročné deti 
aby tu bol tablet, telka, mobil, aby som sa tu 

mohol von bicyklovať. 

6 ročné deti už deti neplakali, sme sa hrali alebo kreslili. 

Nechcem, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti bol neporiadok. 

4 ročné deti sa deti bili a kopali, aby kričali a plakali. 

5 ročné deti 

nechcem aby sa tu kreslilo, maľovalo, 

nechcem ukladať postieľku, spať, nemám rád 

vychádzky. 

6 ročné deti 
boli deti smutné, aby som tam bola sama, aby 

sa tu deti hádali. 

Rozdiel medzi materskou školou a základnou školou je podľa mňa . . . 

3 ročné deti  

4 ročné deti v škole zvoní zvonček, deti sa tam nehrajú. 

5 ročné deti 

v škole nie sú hračky, sú tam prestávky, škola 

sa končí skoro, pôjdeme hneď domov, 

nosíme školskú tašku. 

6 ročné deti 
nie sú tam hračky, musia robiť úlohy, deti 

tam nespia. 

Materská škola očami detí 

3 ročné deti 

 

4 ročné deti 

 

5 ročné deti 

 
 



6 ročné deti 

 
 

Básnička o materskej škole 

 

3. ročné deti: 

V našej škôlke to je známe,  len veselé deti máme. 

Kreslia, skáču, tancujú, spoločne sa radujú. 

 

4. ročné deti: 

Mamke ráno zakývam a do triedy vojdem, 

kamaráta ja tam mám, so  s ním sa hrať pôjdem. 

Čisté ruky, plné bruško, po obede spánok, 

toto všetko uletí mi, ako jemný vánok. 

Naučím sa pekné veci, spievať, kresliť, tancovať, 

škôlke vždycky veľká vďaka, že nás chce tak vychovať. 

 

5-6. ročné deti: 

Materská škola, mám ťa rád, tu môžem spievať, smiať sa, hrať. 

Tu kamaráta svojho objať smiem, veď spolu všetkým je nám hej. 

Vždy milý úsmev našej učiteľky, pre ktorú nie som malý, ale veľký. 

Slovíčka ďakujem, prepáč, prosím, vo svojej hlavičke stále nosím. 

Tu dokážem veci veľké, čo nevidím ani v telke. 

Postaviť domy, mestá, hrad, viem čo je zástup a čo rad. 

Čo všetko deťom k šťastiu treba, to nie je pre mňa žiadna veda. 

Chcem srdce veľké, najväčšie, naj, pre všetky deti na Zemi raj. 

 

6.ročné deti: 

Každé ráno vstaneme, do škôlky sa chystáme. 

Našu škôlku máme radi, všetci sme tam kamaráti. 

Hráme sa a spievame, radosť z toho mávame. 

Keď ideme spolu spať, čaká nás rozprávkový hrad. 

Pani učiteľky čítajú, a detičky spinkajú. 

Vstaneme a umyjeme, pôjdeme sa napapať, 

a potom sa zas budeme pekne spolu zabávať. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základná škola s materskou školou Hurbanova 27, Martin 

Počet tried: 8 

Mgr. Šenšelová I. 

senselova@zshurbanova.sk 

 

 
Doplňovanie viet deťmi 

Keď budem chodiť do materskej školy, tak . . . 

5 ročné deti 
sa budem hrať s kamarátmi, budem múdry, 

budem kresliť, naučíme sa nové pesničky. 

6 ročné deti 

sa zahrám s takými hračkami, aké doma 

nemám, sa naučím anglicky, nesedím pri 

počítači, tam mám najlepšiu kamarátku. 

Najviac sa v materskej škole teším na . . . 

5 ročné deti 
kreslenie, kamarátov, cvičenie v telocvični, 

budeme sa hrať, cvičíme s Kubíkom. 

6 ročné deti 
že budeme niečo tvoriť, naučíme sa pesničky. 

keď sa hráme s Legom s kamarátom. 

Myslím, že moja pani učiteľka v materskej škole  . . . 

5 ročné deti 
dáva pozor, aby sa nám nič nestalo, nosí nám 

hračky, robí dráhy na cvičenie. 

6 ročné deti 

stále niečo vymýšľa a chystá, spieva nám 

veselé pesničky, vie pekne kresliť na tabuľu, 

učí nás písmenká. 

Myslím, že moji kamaráti v materskej škole. . . . 

5 ročné deti 
ma budú mať radi, nie sú nudní, budú sa so 

mnou hrať. 

6 ročné deti 
ma dobre poznajú, nebude chorý, aby mohol 

chodiť do škôlky. 

Myslím si, že materská škola . . . 

5 ročné deti 
je blízko, je tá najlepšia škôlka, je zábavná, je 

to pekná škôlka. 

6 ročné deti 
mne sa páči naša trieda, mne sa páči 

telocvičňa- bazén s guličkami a šmýkačka. 

Chcel(a) by som, aby v materskej škole . . . 

5 ročné deti sme hrali futbal, aby sme sa stále hrali. 

6 ročné deti 
sme sa učili plávať, učili sa ruštinu, sme 

chodili von. 

Nechcem, aby v materskej škole . . . 

5 ročné deti bol krik, bola nuda. 

6 ročné deti sme spávali. 

Rozdiel medzi materskou školou a základnou školou je podľa mňa . . . 

5 ročné deti že sa môžeme stále hrať, tancujeme. 

6 ročné deti 

 

v škole sa veľa naučíme, bude tam nuda. 

v škole sa nespí, budú nás známkovať. 



Materská škola očami detí 

5 ročné deti 

 

 
 

6 ročné deti 

 

 
 

Básnička o materskej škole 

 

V šírom svete 

to mi verte, 

lepšiu škôlku 

nenájdete. 

Sme ako veľká rodina: 

Adam, Terka, Vikinka. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materská škola Iliašovce 

Počet tried: 2 

Gondová M. 

ms.iliasovce@gmail.com 

 

 
Doplňovanie viet deťmi 

Keď budem chodiť do materskej školy, tak . . . 

3 ročné deti 
sa teším na dievčatá, dostanem takú motorku 

oranžovú. 

4 ročné deti sa môžeme zahrať rozprávku. 

5 ročné deti sa tam budem učiť. 

6 ročné deti sa pozdravím. 

Najviac sa v materskej škole teším na . . . 

3 ročné deti na hračky. 

4 ročné deti na kuchynku, detičky, telefón, obedy. 

5 ročné deti Kuchynku. 

6 ročné deti Hračky. 

Myslím, že moja pani učiteľka v materskej škole  . . . 

3 ročné deti sa hrá s nami, číta knihu. 

4 ročné deti ukladá hračky, píše. 

5 ročné deti Pracuje. 

6 ročné deti robí prácu. 

Myslím, že moji kamaráti v materskej škole. . . . 

3 ročné deti majú sa radi, hrajú sa stavajú kocky. 

4 ročné deti spinkajú, papajú. 

5 ročné deti sú radi. 

6 ročné deti sa hrajú. 

Myslím si, že materská škola . . . 

3 ročné deti sa mi páči. 

4 ročné deti je dobrá. 

5 ročné deti je pekná. 

6 ročné deti je na hranie. 

Chcel(a) by som, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti Tatika. 

4 ročné deti sneh, trampolínu. 

5 ročné deti nás mali radi. 

6 ročné deti sme mali pekné hračky. 

Nechcem, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti nechcel by som spat. 

4 ročné deti neporiadok. 

5 ročné deti robili krik. 

6 ročné deti sa bili. 

Rozdiel medzi materskou školou a základnou školou je podľa mňa . . . 

3 ročné deti toto je škôlka a tamto je škola. 

4 ročné deti škôlka je veľká. 

5 ročné deti je v hračkách. 



6 ročné deti 
v materskej škole je najlepšie a v škole je 

dobre. 

Materská škola očami detí 

3 ročné deti 

 

 

 

 
 

 

 

4 ročné deti 

 

 

 

 
 

 

 

5 ročné deti 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

6 ročné deti 

 

 

 
 

 

Básnička o materskej škole 

 

NAŠA ŠKÔLKA 

 

Našu škôlku radi máme, 

veselo si v nej nažívame. 

Máme sa v nej všetci radi, 

veru sme tu kamaráti. 

 

Monika aj Veronika s úsmevom nás stále víta. 

Upozornia, postískajú, pohrajú sa, zatancujú... 

Naučia nás básne, piesne, držať pero...nech do školy idem smelo! 

 

Naša pani školníčka, 

je usmievavá tvárička. 

Raz je tu a raz je tam, 

postieľku hneď pripravenú mám. 

 

V kuchyni tiež šikovné tety máme, 

radi ich za chutné jedlo postískame. 

V škôlke je nám veru hej! 

Ale mami....ty ma rýchlo domov ber! 

 

 

 

 

 

 

 



Materská škola Ipeľská 10, Košice 

Počet tried: 4 

Stopková M. 

ipelska10@gmail.com 

 

 

Doplňovanie viet deťmi 

Keď budem chodiť do materskej školy, tak . . . 

3 ročné deti 

sa tam budem učiť. 

sa tam budem hrať. 

budem kresliť. 

budem dôležitá. 

4 ročné deti 

sa tam pohrám s kamarátmi. 

sa tam najem. 

sa budem radovať. 

si budem dávať pozor na neposlušné deti. 

5 ročné deti 

budem mudra. 

budem veľa vedieť. 

sa tam budem učiť. 

6 ročné deti 

budem mať veľa kamarátov. 

budem vedieť počítať do milión. 

tak ma budú mať rodičia radi. 

Najviac sa v materskej škole teším na . . . 

3 ročné deti 

že sa naučím kresliť srdiečko. 

odrážacie autíčka. 

pani učiteľky. 

to, kedy príde mamka. 

4 ročné deti 

hračky a že budem cvičiť. 

pani učiteľky. 

kamarátov. 

jedlo. 

5 ročné deti 

pracovné zošity. 

na kamarátov. 

na kamarátov a pani učiteľky. 

uja Ľuba. 

6 ročné deti 

pani učiteľku. 

Ooed. 

deti. 

Myslím, že moja pani učiteľka v materskej škole  . . . 

3 ročné deti 

je najkrajšia. 

si ma zavolá, ak nebudem počúvať. 

ma zavolá, niečo sa učiť. 

je veľmi, veľmi dobrá. 

4 ročné deti 

je dobrá. 

je pekná. 

sa mi páči. 

5 ročné deti je milá a dobrá. 



číta rozprávky. 

je dobrá a super. 

je najlepšia. 

6 ročné deti 

je mudra. 

vie počítať. 

je pekná. 

Myslím, že moji kamaráti v materskej škole. . . . 

3 ročné deti 

sa mi páčia. 

ma majú radi. 

sú dobrí a zlatí. 

sa na mňa tešia. 

4 ročné deti 

ma počúvajú. 

sa so mnou radi hrajú. 

sa hrajú, cvičia a jedia. 

Lucka je moja frajerka, mám ju rád. 

5 ročné deti 

sú super, veľmi dobre sa s nimi hrám. 

sa hrajú. 

sú dobrí. 

sú najlepší. 

6 ročné deti 

sa so mnou hrajú s veľkými kockam.i 

sú dobrí. 

sú najlepší. 

Myslím si, že materská škola . . . 

3 ročné deti 

je pekná. 

je dobrá. 

je veľká. 

je tam, kde sa hráme. 

4 ročné deti 

je super. 

je pre deti a nie pre bábätká. 

je zábava. 

je pekná. 

5 ročné deti 

je veľmi dobrá. 

je na to, aby sme sa zahrali. 

je skvelá. 

je super. 

6 ročné deti 

je najlepšia. 

je veľká. 

je farebná. 

Chcel(a) by som, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti 

bola pizza. 

bol ujo opravár. 

bolo veľa hračiek. 

sme sa iba pekne hrali a nebili sa. 

4 ročné deti 

som nemusel spat. 

bol vždy ujo Ľubo. 

všetky deti počúvali mňa. 

bolo 5 korytnačiek. 

5 ročné deti 

boli plyšové mäkučké hračky. 

boli moji kamaráti. 

boli dobré deti. 



bolo malé lego vlak. 

6 ročné deti 

nekričali kamaráti. 

bolo viac lega. 

boli dobrí kamoši a bolo super. 

 

Nechcem, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti 

deti plakali. 

bolo pyžamko. 

bol hračkársky vláčik. 

som musela spat. 

 

4 ročné deti 

ma zlostil Adam. 

deti kričali. 

sa deti hádali. 

sa deti bili, hádali a klamali. 

 

5 ročné deti 

sa mi posmievali. 

boli deti, čo sa bijú. 

boli deti zlé. 

sa poobede spalo. 

 

6 ročné deti 

sa deti prekrikovali medzi sebou. 

robili deti zle. 

sme sa nehádali. 

 

Rozdiel medzi materskou školou a základnou školou je podľa mňa . . . 

3 ročné deti 

v tom, že v škole píšu. 

v tom, že v škôlke sa deti hrajú. 

v tom, že v škole sa nespí. 

ten, že tam majú zošity, tašku a rúško. 

 

4 ročné deti 

že v škole sa učí a tu sa hráme. 

že v škole sú veľké deti. 

že tam nemajú hračky. 

vo veľkosti – malá je škôlka a veľká je škola. 

 

5 ročné deti 

že tam sa deti učia a toľko sa nehrajú ako 

v materskej škole. 

že sa tam deti učia. 

že sa inak volá. 

v tom, že vo veľkej škole sa učíme a v 

materskej škole sa hráme. 

 

6 ročné deti 

v materskej škole sedíme na koberci 

a v základnej škole na stoličkách 

a v laviciach. 

v základnej škole majú matematiku 

a v materskej škole máme pracovné listy. 

základná škola je veľká a materská škola je 

malá. 



Materská škola očami detí 

3 ročné deti 

 

 
 

 

 
 

4 ročné deti 

 

 

 
 

 

5 ročné deti 

 

 
 



 

6 ročné deti 

 

 
 

 
Básnička o materskej škole 

 

NAŠA ŠKÔLKA 

 

Naša škôlka premilá, 

všetky deti ukryla. 

 

Spolu cvičíme, farbami kreslíme, 

do desať počítame, veselo spievame. 

Spolu sa hráme i pekne spinkáme. 

 

Hračky si požičiavame 

a na miesto ukladáme. 

Pravidlá dodržiavame 

a všetci sa tu radi máme. 

 

Za rodičmi neplačeme, 

sme už veľkí, to už vieme. 

Radi chodíme do škôlky predsa, 

je nám tu dobre spolu hrať sa. 



Materská škola Jamník 185 

Počet tried: 2 

Bc. Farkašovská E. 

msjamnik185@gmail 

 
 

Doplňovanie viet deťmi 

Keď budem chodiť do materskej školy, tak . . . 

3 ročné deti 
sa budem hrať s kamarátmi a s novými 

hračkami. 

4 ročné deti 
naučím sa nové pesničky a básničky, krásne 

kresliť a maľovať. 

5 ročné deti budem mať tam dobrých kamarátov. 

6 ročné deti 
budem sa potom dobre učiť, keď sa dobre 

naučím v škôlke kresliť. 

Najviac sa v materskej škole teším na . . . 

3 ročné deti na všetko. 

4 ročné deti 
kamarátov a na hračky a na dobré pani 

učiteľky. 

5 ročné deti 
kamarátov a na dobré hračky, ktoré nemám 

doma. 

6 ročné deti srandy, na odmeny, čo dostávame v škôlke. 

Myslím, že moja pani učiteľka v materskej škole  . . . 

3 ročné deti je milá a púšťa nám rozprávky. 

4 ročné deti hrá sa s nami a stále sa na nás usmieva. 

5 ročné deti je dobrá, nekričí na nás, je výborná. 

6 ročné deti robí srandy, máme ťa rady. 

Myslím, že moji kamaráti v materskej škole. . . . 

3 ročné deti sú veselí a hrajú sa so mnou. 

4 ročné deti pomôžu a požičajú mi hračky. 

5 ročné deti 
sú na mňa dobrí. Hráme sa, sme spolu v 

kútiku. 

6 ročné deti tešíme sa do školy, že budeme spolu sa učiť. 

Myslím si, že materská škola . . . 

3 ročné deti je super, super, super. 

4 ročné deti 
nás učí pesničky, básničky, krásne kresliť a 

maľovať. 

5 ročné deti má zelenú a žltú farbu. Je veľká. 

6 ročné deti taká je kockovaná, rovnú strechu má. 

Chcel(a) by som, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti bola mamka a babka. 

4 ročné deti svadbu, aby tu boli súrodenci. 

5 ročné deti aby som nemusel jesť zeleninu. 

6 ročné deti sme nemuseli spať, ale sa stále hrať. 

Nechcem, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti aby deti plakali. 



4 ročné deti 
všetko sa mi páči, chodím tu rada a na každý 

deň sa teším. 

5 ročné deti aby sme nenosili rúška, skoro vstávať. 

6 ročné deti mi chlapci robili zlosť. 

Rozdiel medzi materskou školou a základnou školou je podľa mňa . . . 

3 ročné deti že v škôlke sa spí a v škole nie. 

4 ročné deti v škole sa robí diktát, úlohy. 

5 ročné deti 
sú tam veľké deti, školáci. Sa učia 

matematiku. 

6 ročné deti 
že nemusíme v škole spať , musíme robiť 

domáce úlohy. 

Materská škola očami detí 

3 ročné deti 

 

 
 

 

4 ročné deti 

 

 
 

5 ročné deti 

 

 

 



6 ročné deti 

 

 
 

Básnička o materskej škole 

 

Našu škôlku radi máme, 

veselé chvíle v nej zažívame. 

Básničky, pesničky 

sa naučíme a všetkých nimi potešíme. 

Tramta – rára – tramtara 

Jamnícka škôlka vyhráva! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materská škola Klokočov, Klokočov 976 

Počet tried: 1 

Bc. Kapusňáková T. 

tatiannakapusnakova@gmail.com 

 

 
Doplňovanie viet deťmi 

Keď budem chodiť do materskej školy, tak . . . 

5-6 ročné deti 

budeme sa učiť, budeme písať na tabuli, budeme 

sa učiť počítať, budeme cvičiť, a chodiť na 

vychádzky. 

Najviac sa v materskej škole teším na . . . 

5-6 ročné deti na učenie, kamarátov, a na pani učiteľky. 

Myslím, že moja pani učiteľka v materskej škole  . . . 

5-6 ročné deti je dobrá, šťastná, milá, nápomocná pri učení. 

Myslím, že moji kamaráti v materskej škole. . . . 

5-6 ročné deti sú super, sú šťastní, a radi chodia do škôlky. 

Myslím si, že materská škola . . . 

5-6 ročné deti 

je super miesto, kde máme svojich kamarátov 

a dobré pani učiteľky, kde sa môžeme hrať, učiť, 

počítať, kresliť, strihať a spievať. 

Chcel(a) by som, aby v materskej škole . . . 

5-6ročné deti 
boli iba dobré deti, poslušné, aby sme si 

s kamarátmi pomáhali. 

Nechcem, aby v materskej škole . . . 

5-6 ročné deti sme sa s kamarátmi hádali a boli na seba zlí. 

Rozdiel medzi materskou školou a základnou školou je podľa mňa . . . 

5-6 ročné deti 

že do základnej školy chodia iba veľké deti. 

Budúci rok budeme aj my veľkí a budeme 

chodiť do základnej školy. 

Materská škola očami detí 

5-6 ročné deti 

 

 

 
Básnička o materskej škole 

 

Usilovná včielka letí, 

stretla lienku uprostred cesty. 



Spoločne sa ponáhľali, 

aj mravčeka sebou vzali. 

Zvolali aj iné, včielky, 

mravčeky a krásne lienky. 

 

Kdeže sa tak ponáhľali? 

Čo hľadali, kam sa hnali? 

Zacítili, že je čas, 

do škôlky už zavítať. 

Teraz naša škôlka žiari, 

už má zasa úsmev v tvári. 

 

Zavítali do nej deti, 

aj slniečko nad ňou svieti. 

Poprajme im šťastia veľa, 

aby radosti čas prežili, 

oteckovi a mamičke vždy len radosť robili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materská škola Košické Oľšany 

Počet tried: 1 

Bc. Pekľanská M. 

ms.kosickeolsany@centrum.sk, peklanska.maria@gmail.com 

 

 
Doplňovanie viet deťmi 

Keď budem chodiť do materskej školy, tak . . . 

3 ročné deti ... budem sa tešiť na babku, dedka ... 

4 ročné deti ... deti sa nebudú biť ... 

5 ročné deti ... budeme sa učiť ... 

6 ročné deti ... naučíme sa nové veci ... 

Najviac sa v materskej škole teším na . . . 

3 ročné deti ... lego duplo ... 

4 ročné deti ... na kamarátov ... 

5 ročné deti ... ranné cvičenie ... 

6 ročné deti ... hranie s kamarátkami ... 

Myslím, že moja pani učiteľka v materskej škole  . . . 

3 ročné deti ... je Marika a Lucka ... 

4 ročné deti ... je Lucka, Marika a sú dobré ... 

5 ročné deti ... dobrá ... 

6 ročné deti ... dobrá ... 

Myslím, že moji kamaráti v materskej škole. . . . 

3 ročné deti ... sú Marcelkovia ... 

4 ročné deti ... Marek a je dobrý ... 

5 ročné deti ... sú dobrí ... 

6 ročné deti ... sú dobrí ... 

Myslím si, že materská škola . . . 

3 ročné deti ... je pekná ... 

4 ročné deti .... je biela ... 

5 ročné deti ... sa mi veľmi páči, že do nej chodím ... 

6 ročné deti ... je krásna ... 

Chcel(a) by som, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti ... boli mačky, šteniatka ... 

4 ročné deti ... bol stále aj Matias ... 

5 ročné deti ... bola moja Zarka – psík ... 

6 ročné deti ... som mala moju mačičku Ellu ... 

Nechcem, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti ... neviem ... 

4 ročné deti ... sa na mňa hnevali kamaráti ... 

5 ročné deti ... sme sa bili ... 

6 ročné deti ... boli hádky ... 

Rozdiel medzi materskou školou a základnou školou je podľa mňa . . . 

3 ročné deti ... lebo sa mi páči ... 

4 ročné deti ... je tu lepšie ... 

5 ročné deti ...lebo sa mi tu páči viac ... 

6 ročné deti ... páči sa mi tu aj tu ... 



Materská škola očami detí 

3 ročné deti 

 

 
 

4 ročné deti 

 

 
 

5 ročné deti 

 

 
 

 
 

 



6 ročné deti 

 

 
 

Básnička o materskej škole 

 

Farbičky z našej školičky 

 

V novembri slávime sviatok veľký, prezradili nám panie učiteľky. 

O tom, že naša škôlka oslavuje, si u nás každý pospevuje. 

A že je maličká? To všetci vieme. 

Nám to však nevadí, spolu sa radujeme. 

V nej sa my všetci radi máme, 

bok po boku sa smejeme, šantíme, hráme. 

Občas sa však skotúľa slzička maličká, 

tú však rýchlo pobaví veselá farbička. 

A prečo farbičky? Dôvod Vám prezradíme. 

Sú pestré, veselé, podobné a predsa celkom iné. 

Sú teda ako farbičky, naše milované detičky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materská škola Mládežnícka 504/15, Krnča 

Počet tried: 2 

Mgr. Šovčíková H. 

mskrnca@gmail.com 

 

 
Doplňovanie viet deťmi 

Keď budem chodiť do materskej školy, tak . . . 

3 ročné deti 

... budem zdravá. 

... budem šťastná. 

... neviem. 

4 ročné deti 

... pozdravím. 

... si dám dezinfekciu. 

... budem dobrý. 

... budem sa hrať. 

... budem písať na tabuľu. 

... budem sa hrať vonku. 

... budem čítať noviny. 

5 ročné deti 

... budem robiť telocvik. 

... budem sám. 

... budem si kresliť. 

... budem rátať, čítať a písať. 

... sa budem učiť. 

... budem spať. 

Najviac sa v materskej škole teším na . . . 

3 ročné deti 

... že sa budem hrať s pieskom. 

... angličtinu. 

... že sa budem hrať s pieskovničkou. 

4 ročné deti 

... hranie. 

... umývanie. 

... hudbu, že je tam klavír. 

... hračky, tabuľu. 

... odrážadlá motorky. 

... smiech. 

... kamarátov. 

... dvor. 

5 ročné deti 

... upratovanie hračiek. 

... lego. 

... kreslenie. 

... učenie. 

... rodičov, keď prídu. 

... zábavu. 

... písané písmená. 

... hranie s kamarátmi. 

Myslím, že moja pani učiteľka v materskej škole  . . . 

3 ročné deti 
... je dobrá a zdravá. 

... odokryje piesok. 

4 ročné deti ... je dobrá. 



... kreslí a ešte púšťa tabule. 

... robí úlohy. 

... upratuje, triedi pastelky. 

... sa stará o deti. 

5 ročné deti 

... je najlepšia. 

... je veľmi dobrá. 

... nám pomáha., ... je výborná. 

... opravuje., ... sa o nás stará. 

... pomáha urobiť dobré veci. 

... číta deťom rozprávočky. 

Myslím, že moji kamaráti v materskej škole. . . . 

3 ročné deti ... ma nebúchajú a nebijú. 

4 ročné deti 

... sa so mnou hrajú, sú moji kamoši a radi sa 

spolu hráme. 

... sa hrajú., ... si kreslia. 

... sú nezbední. 

5 ročné deti 

... sú najlepší. 

... sú radi, keď prídem. 

... sa so mnou kamarátia., ... sú zábavní. 

... sú dobrí. 

Myslím si, že materská škola . . . 

3 ročné deti 
... je dobrá. 

... neviem, čo je. 

4 ročné deti ... je budova, terasu že máme. 

5 ročné deti 

... je najlepšia na celom svete. 

... má veľa hračiek., ... je dobrá. 

... je stará. 

Chcel(a) by som, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti ... boli prázdniny. 

4 ročné deti ... neplakali., ... bola hojdačka. 

5 ročné deti 
... boli telefóny. 

... bola šmýkalka., ... boli preliezky. 

Nechcem, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti ... deti robili krik, plakali. 

4 ročné deti 
... bol neporiadok. 

... sme sa hádali o hračky. 

5 ročné deti ... boli neposlušné deti. 

3 ročné deti 
... v škole sa na ceste zaparkuje. 

... škôlka je dobrá. 

4 ročné deti 

... jedna je malá a jedna je veľká. 

... majú iné farby okien, také bielo-modro 

a my máme len modro. 

... my sa hráme v škôlke a v základnej sa učí. 

... v škôlke kreslíme, v škole píšeme. 

5 ročné deti 

... v škôlke sa hráme. 

... v škole sa dávajú jednotky., ... v škole sa 

píše. 

... v škôlke je veľa hračiek. 

... v škole sedia v laviciach. 



Materská škola očami detí 

3 ročné deti 

 

 
 

4 ročné deti 

 

5 ročné deti 

 
 

Básnička o materskej škole 

 

Naša škôlka 

 

Každý deň vždy zavčas rána, 

čaká nás škôlka maľovaná. 

Bundičky do skrinky dáme, 

papučky si obúvame. 

A vkročíme do triedy, 

kde je vždy veľa zábavy. 

 

Kamaráti nás čakajú, 

pani učiteľky sa s láskou starajú. 

Každý deň sa spolu hráme, 

nepoznané objavíme. 

My sme jedna skupina, 

škôlkarska sme rodina. 

 



Materská škola Leopoldov 

Počet tried: 6 

Mrvová Z. 

zmrvova@azet.sk 

 

 
Doplňovanie viet deťmi 

Keď budem chodiť do materskej školy, tak . . . 

3 ročné deti 

budem mať hračky a kamarátov. 

napíšem slniečko a srdiečko. 

je niekto vedľa mňa. 

4 ročné deti 

sa budem hrať. 

budem tancovať. 

budem čítať a písať. 

5 ročné deti 

musíme všetko zjesť. 

sa nebudeme váľať na seba. 

si nájdem veľa kamarátov. 

budem chodiť na prechádzky. 

6 ročné deti 

budem poslúchať pani učiteľky. 

sa všeličo naučím. 

sa nebudeme biť. 

sa veľa naučím a dozviem. 

sa budem hrávať na školskom dvore. 

si môžem pospinkať. 

sa budeme zabávať s kamarátmi. 

Najviac sa v materskej škole teším na . . . 

3 ročné deti 

hračky a na Majka. 

skákať na jednej nohe. 

to, že si tu. 

to, keď niekto pre mňa príde. 

4 ročné deti 

kamarátov a hračky. 

to, že sa budem hrať. 

to, že pôjdem von. 

5 ročné deti 

pani učiteľku. 

hranie. 

preliezky. 

magnetkové hry. 

6 ročné deti 

to, že pôjdeme von. 

lego. 

to, že sa budem hrať s kamarátmi. 

to, že sa nové naučím. 

cvičenie v telocvični. 

Myslím, že moja pani učiteľka v materskej škole  . . . 

3 ročné deti 

je dobrá. 

je Paťkova a Miškova. 

je okúpaná. 

je Vierka a Aďka. 

robí niečo. 



4 ročné deti 

je dobrá. 

púšťa uspávanku. 

je moja. 

5 ročné deti 

mi ošetrí boľačku. 

nás bude učiť veci. 

bude s nami kresliť. 

6 ročné deti 

nás má rada a teší sa na nás. 

bude s nami niečo vyrábať. 

keď sme smutní, tak nám pomôže. 

si píše potrebné niečo. 

nás veľa naučí. 

Myslím, že moji kamaráti v materskej škole. . . . 

3 ročné deti 

sú najlepší. 

sú Majko a Zojka. 

budú tu. 

4 ročné deti 

poslúchajú. 

vymýšľajú. 

sa hrajú. 

5 ročné deti 

sa na mňa tešia. 

sa budú so mnou hrať. 

keď sa kamarátovi niečo pokazí, ja mu 

pomôžem. 

sa tešia, že sa budú so mnou hrať. 

6 ročné deti 

si budú pomáhať. 

sa radi spoločne hrajú. 

sa tešia na hry vonku. 

Myslím si, že materská škola . . . 

3 ročné deti 

je celý dom. 

svieti v nej slnko. 

je tu. 

4 ročné deti 
je veľká. 

je naša. 

5 ročné deti 

je, aby sme sa tam veľa naučili. 

je, aby sme sa mohli hrať. 

je dobrá, lebo tu máme aj kamarátov. 

6 ročné deti 

je najlepšia, lebo sa hráme na školskom 

dvore. 

tu má všetko. 

je na to, aby sa pani učiteľky o nás starali, 

keď sú rodičia v práci. 

je pre deti. 

nám dáva hračky. 

Chcel(a) by som, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti 

bol Marek. 

bývala mama. 

boli Paťko a Zojka. 

bolo napísané Mimi. 

4 ročné deti 

mali strašne velikánske ihrisko. 

bol ovládací panel. 

bol môj plyšák. 



5 ročné deti 

boli noví kamaráti. 

boli nové hračky. 

mali kolotoč – reťazák. 

bolo niečo, čo si môžem kúpiť. 

6 ročné deti 

boli nové pani učiteľky. 

sme tam mali veľa kamarátov. 

bolo veľa hračiek. 

sme si mohli pospinkať. 

sme sa mali radi. 

sa stále hralo. 

Nechcem, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti 
bol pavúk. 

bolo strašidlo. 

4 ročné deti 
bol strašný dinosaurus. 

ceril zuby veľký krokodíl. 

5 ročné deti 

som nemal žiadnych kamarátov. 

neboli hračky. 

sa deti bili. 

6 ročné deti 

boli postele. 

ničili veci deti. 

boli porozhadzované hračky. 

sa deti hádali. 

sme si robili zle. 

Rozdiel medzi materskou školou a základnou školou je podľa mňa . . . 

3 ročné deti 
v škôlke tancujeme a v škole plastelínujú. 

hráme sa tiež, pekne hráme. 

4 ročné deti 
v škole píšu úlohy. 

v škole deti kružidlujú a my nie. 

5 ročné deti 

že nenosíme školskú tašku. 

v materskej škole sa hráme a v škole nie. 

v škole nespíme. 

sa tam veľa učí, v škôlke sa aj hráme. 

6 ročné deti 

 

 

 

že nemáme také knižky, do ktorých sa dávajú 

poznámky. 

v škole sa viac učí. 

v materskej škole spíme a v základnej škole 

nie. 

v škôlke sa delíme o hračky. 

v škole čítajú písmenká. 

v základnej škole zvoní zvonček. 

v základnej škole sa musíme veľa učiť, 

v škôlke sa nemusíme. 

 

 

 

 

 



Materská škola očami detí 

3 ročné deti 

 

 
 

4 ročné deti 

 

5 ročné deti 



 
 

6 ročné deti 

 
Básnička o materskej škole 

 

Škôlka to je milý dom, 

veľa detí býva v ňom. 

Hráme sa v nej, spievame, 

a aj vonku beháme. 

No a keď sa napapáme, 

tak si trošku oddýchneme. 

Potom pekne všetci spolu, 

čakáme na svoju mamu. 

Deti sú v nej rady, 

vie to každý škôlkár malý. 



 

Do materskej školy chodím rád, 

som s ňou veľký kamarát. 

Naučím sa tu v nej veľa, 

v škole budem usilovný ako včela. 

Naša pani učieľka má nás rada, 

je tu pre nás ako druhá mama. 

Rád si na ňu spomeniem, 

hoc chodiť do nej už nebudem. 

 

Leopoldov naše mesto, 

aj pre škôlku je tam miesto. 

Radi my ju všetci máme, 

denne do nej chodievame. 

Pestrá je ako farbička, či dúha, 

vôbec v nej nie je nuda. 

Bývajú tam chrobáci - húseničky, slimáci. 

Lienky, včielky, mravce, motýle, 

starajú sa o nich učiteľky premilé. 

Tešíme sa z našej škôlky, 

my ju radi máme, 

tancujeme, spievame, 

o všeličom sa rozprávame. 

 

Naša škôlka v Leopoldove, 

perfektná jój veru je. 

Detičky sa šantia, hrajú, 

pani učiteľky rady majú. 

Tie ich zasa od srdca, 

niečo nové naučia. 

Preto škôlku rada mám, 

s radosťou sa do nej ráno ponáhľam. 

 

Sviatok materských škôl dnes máme, 

radi sa do milej akcie zapájame. 

Krátkou básňou, známou piesňou, 

výstavou našich prác, príjemnou atmosférou. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materská škola Lieskovany 50, Lieskovany 

Počet tried:1 

Mgr. Kalíšková D. 

mslieskovany@gmail.com 

 

 
Doplňovanie viet deťmi 

Keď budem chodiť do materskej školy, tak . . . 

4 ročné deti budeme sa hrať. 

5 ročné deti budem sa učiť basničky. 

6 ročné deti 
budeme sa hrať, budeme spievať, rozprávať 

sa a pôjdeme do školy. 

Najviac sa v materskej škole teším na . . . 

4 ročné deti na hračky. 

5 ročné deti na to, že sa budeme hrať. 

6 ročné deti na paní učiteľku a svojich kamarátov. 

Myslím, že moja pani učiteľka v materskej škole  . . . 

4 ročné deti bude sa s nami hrať. 

5 ročné deti je dobrá a pekná. 

6 ročné deti nás naučí básničku. 

Myslím, že moji kamaráti v materskej škole. . . . 

4 ročné deti  

5 ročné deti sa budú s nami hrať. 

6 ročné deti už sú zdraví. 

Myslím si, že materská škola . . . 

4 ročné deti je naša. 

5 ročné deti Jj bezpečná, výborná, veselá, plná kamarátov. 

6 ročné deti  

Chcel(a) by som, aby v materskej škole . . . 

4 ročné deti sme tancovali. 

5 ročné deti sa deti hrali a tancovali. 

6 ročné deti deti kreslili. 

Nechcem, aby v materskej škole . . . 

5 ročné deti 
vystrájali, aby robili zle druhým deťom, 

búrali stavby. 

Rozdiel medzi materskou školou a základnou školou je podľa mňa . . . 

5 ročné deti 
že v škole sa píše a číta, sú tam známky, 

prestávky. 

6 ročné deti škola je väčšia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Materská škola očami detí 

5 ročné deti  

 
Básnička o materskej škole 

 

Dole kopcom bežím, 

Do škôlky sa teším. 

Už som v škôlke, už sa hrám, 

Kamarátom pomáham. 

My sme škôlka koníková, 

Vozíme sa zas a znova, 

Koníky my máme radi, sú to naši kamaráti. 

Paní učiteľka vraví: “Už sme všetci zdraví“? 

Áno, áno, poďme sa hrať, spievať, skákať, tancovať. 

Ale čo to? Prázdne bruška máme, 

Teta Aďa chystá obed, my sa dobre napapáme. 

V našej škôlke tam je fajn, preto tam rád chodievam. 

 

 

 

 

 

 

 



Materská škola pri zdravotníckom zariadení Limbová 1, 

Bratislava 

Počet tried: 18 

Mgr. Tilešová L. 

mstilesoval@gmail.com 

 

 
Doplňovanie viet deťmi 

Keď budem chodiť do materskej školy, tak . . . 

3 ročné deti 

sa budem hrať s autami. 

tam budem s deťmi. 

by som rada kreslila. 

4 ročné deti 

budem sa rada hrať. 

sa teším, že budem hrať futbal, budem, už 

budem veľká 

rada by som sa hrala s bábikami. 

5 ročné deti 

sa budem rada učiť. 

budem sa hrať na dvore, bude tam 

pieskovisko, preliezky a šmykľavka. 

tak budem mať kamarátov. 

sa budem hrať sa s autíčkami a učiť sa 

o dopravných značkách. 

6 ročné deti 

budem poslúchať pani učiteľku. 

sa naučím veľa vecí. 

tak budem zdravý. 

Najviac sa v materskej škole teším na . . . 

3 ročné deti 

kamarátov. 

kuchynku a riadiky 

kreslenie s farbičkami. 

autá. 

4 ročné deti 

maľovanie. 

ihrisko pri škôlke. 

na pani učiteľky. 

na Jakubka, Miška a Peťka. 

5 ročné deti 

hračky. 

tety kuchárky, ktoré nám navaria dobré jedlo. 

na všetko. 

6 ročné deti 
hranie s legom. 

kamarátov a kamarátky. 

Myslím, že moja pani učiteľka v materskej škole  . . . 

3 ročné deti 

je pekná. 

nám bude čítať knižky. 

sa stále smeje. 

 

4 ročné deti 

je dobrá. 

je najlepšia. 

je milá a nekričí. 



5 ročné deti 

podobá sa na moju mamu. 

bude sa s nami rozprávať aj po anglicky. 

sa bude so mnou hrať. 

6 ročné deti 

je múdra. 

je šikovná. 

je dobrá ,smiali sme sa. 

Myslím, že moji kamaráti v materskej škole. . . . 

3 ročné deti 
mi požičajú svoje hračky. 

sa budú so mnou hrať. 

4 ročné deti 

sú neposlušní aj dobrí. 

budú hrať so mnou futbal.., rada sa hrám 

s Duškom. 

sú teraz na ihrisku. 

5 ročné deti 

sa so mnou radi hrajú. 

budú vymýšľať všelijaké veci. 

neviem, nemám kamarátov. 

6 ročné deti 

ma majú radi. 

pôjdu potom so mnou do školy. 

sa budú so mnou  hrať ak pôjdem z postele. 

Myslím si, že materská škola . . . 

3 ročné deti 

je pekná. 

je dobrá, chodí tam môj brat. 

je farebná a je tu veľa hračiek. 

4 ročné deti 
páči sa mi tam. 

má peknú herňu. 

5 ročné deti 

je veľká. 

má veľa hračiek. 

doma je lepšie. 

6 ročné deti je super. 

Chcel(a) by som, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti 

Boli autá. 

bola so mnou Nikolka, budem sa s ňou hrať. 

aby sme sa hrali. 

4 ročné deti 

boli zvieratká. 

bol živý koník. 

boli futbalové bránky. 

tam bolo viac bábik a kočiarikov. 

som sa hrala s kamarátmi. 

5 ročné deti 

bolo veľa hračiek. 

prišli zahrať divadielko. 

boli dobré deti. 

bolo dobre. 

6 ročné deti 

bol bazén s vodou. 

boli nové preliezky. 

som mal kamarátov. 

aby som nemusel ležať v posteli. 

Nechcem, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti 

bol psík. 

sa hajalo. 

som musel poobede spať. 



4 ročné deti 

nás pichali injekciou. 

sa bili deti o hračky. 

som musel jesť zeleninovú polievku. 

5 ročné deti 

sme pomaľovali steny. 

si deti robili zle, kričali. 

sme sa museli stále prezliekať. 

6 ročné deti 

sme museli spinkať. 

sa deti hádali a bili. 

sme museli jesť granadír. 

som mal hadičky ,nemôžem sa hrať. 

Rozdiel medzi materskou školou a základnou školou je podľa mňa . . . 

3 ročné deti 

v MŠ sa spinká, v škole nie. 

v škole sa budem učiť, ako môj brat Samko. 

sú veľkí. 

4 ročné deti 

v škôlke sa hráme , v škole sa deti učia. 

mama mi povedala, že v škole budem chodiť 

do družiny, nebudem spať, v škôlke sa hráme. 

v škole veľa píšu a v škôlke sa hráme. 

5 ročné deti 

v škôlke si môžem aj pospať, v škole 

nesmiem.. 

v škole už nebudeme spať, v materskej škole 

sme spali. 

v školke sa hráme a v škole sa deti učia. 

ja sa rád hrám a nechcem ísť do školy. 

6 ročné deti 

do škôlky si prinesiem hračky a do školy 

zošity a knihy. 

v materskej škole sa môžeme ešte hrať, ale už 

v základnej škole sa budeme učiť čítať, písať 

a počítať 

Materská škola očami detí 

3 ročné deti 

 

 
 



4 ročné deti 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ročné deti 

 
 

 
 

 
 

 

 

6 ročné deti 

 

 
 



 
 

 
 

 

Básnička o materskej škole 

 

1.Bola jedna škôlka malá, 

 zdravotnou sa nazývala. 

 Šup, šup, deti z postieľky, ráno pekne do škôlky. 

 V našej škôlke všetko máme, s hračkami sa radi hráme. 

 Poobede do postieľky, 

 Zuzky, Vierky, ba i Lenky. 

 Pekne si my oddýchneme, 

 na bolesť hneď zabudneme. 

 Spievame a tancujeme, 

Aj rozprávky si pozrieme. 

 Dovidenia ráno zas, 

 prídu deti medzi nás. 

 

2. Našu škôlku radi máme, 

Často sa v nej spolu hráme. 

Kreslíme a varíme, 

Lekárov sa nebojíme. 

 

3. My sme deti veselé 

aj keď nemôžeme z postele. 

V škôlke sa hráme radi, 

veď sme tu všetci kamaráti. 

Pri hre  na bolesť zabudneme 

veď domov skoro pôjdeme. 

 



4. V nemocničnej škôlke rád sa hrám, 

pani učiteľka je môj veľký kamarát. 

Pomôže mi, keď som sám, 

hrá sa so mnou, číta knižky, 

mám ju veľmi rád. 

Všetko mi vždy vysvetlí, 

ujo doktor ma vyšetrí 

a ja už z nemocnice nemám strach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materská škola pri zdravotníckom zariadení Limbová 1, 

Bratislava 

Počet tried: 18 

Mgr. Wolfová Z. 

mswolfova@gmail.com 

 

 
Doplňovanie viet deťmi 

Keď budem chodiť do materskej školy, tak . . . 

3 ročné deti 

mi bude smutno za mamičkou. 

budem sa tam hrať. 

budeme papať. 

4 ročné deti 

naučím sa vyrábať šarkana. 

sa budem hrať so žeriavom. 

budem dobrý. 

budeme tam spať. 

5 ročné deti 

sa budem hrať, kresliť. 

si niečo vytvorím z papiera. 

nájdem si kamaráta. 

6 ročné deti 

sa veľa naučím. 

sa môžem hrať so svojim kamarátom. 

budeme sa učiť básničky. 

teším sa na šmykľavku. 

Najviac sa v materskej škole teším na . . . 

3 ročné deti 

pani učiteľku. 

na hračky. 

na spievanie. 

4 ročné deti kamarátov, pani učiteľky. 

5 ročné deti 

písanie, deti. 

na cvičenie. 

na učenie. 

6 ročné deti 

najlepšieho kamaráta. 

na hry a zábavu. 

na prázdniny. 

na maľovanie. 

na kreslenie. 

Myslím, že moja pani učiteľka v materskej škole  . . . 

3 ročné deti 
stráži, aby sme sa nestratili. 

tam spi. 

4 ročné deti 

hrá sa s nami. 

je najlepšia. 

je veľmi dobrá. 

je pekná a milá. 

5 ročné deti 
je mladá. 

je aj prisna. 

6 ročné deti 
je múdra, šikovná, má rada deti. 

má skvelé nápady. 



má dlhé vlasy a okuliare. 

Myslím, že moji kamaráti v materskej škole. . . . 

3 ročné deti su dobrí. 

4 ročné deti 

sú dobrí. 

sa tešia do škôlky. 

Tobiasko má krátke vlasy, Dorotka ma žlté 

krátke vlasy. Lukáško hnedé a brčkavé. 

5 ročné deti 
požičajú mi hračky. 

majú radi cvičenie. 

6 ročné deti 

sú super, šikovní výmyselníci. 

budú mi pomáhať. 

sú milí. 

Myslím si, že materská škola . . . 

3 ročné deti 
je pekná. 

je veľká. 

4 ročné deti 
je nová. 

je super zábavná. 

5 ročné deti 
je dobrá pre deti, ktoré tam chodia. 

je výborná. 

6 ročné deti 
je miesto kde máme aj obed. 

je krajšia, ako škola. 

Chcel(a) by som, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti 
boli autá. 

boli sladkosti. 

4 ročné deti 

boli hračky. 

sme mali dobrú pani učiteľku. 

bolo veselo. 

bol jednorožec hračka. 

5 ročné deti 

boli dobré deti, písanky, papiere. 

Aby tam bol bazén s vodou. 

boli kamaráti. 

boli na mňa dobrí. 

6 ročné deti 

bol spiderman. 

boli zvieratká. 

aby sme sa nehádali. 

aby tam boli hračky, detské ihrisko a na 

ihrisku, aby boli stromy a jazierko s rybkami. 

Nechcem, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti 
sme spali. 

aby ma kamaráti bili. 

4 ročné deti 

sa kričalo. 

sa deti hádali. 

mi robili zle veľkáči. 

5 ročné deti 

boli zlé deti. 

pani učiteľka kričala. 

mi roztrhli obrázok. 

6 ročné deti 

som spal. 

bola zlá pani  učiteľka. 

deti neposlúchali pani učiteľku. 



Rozdiel medzi materskou školou a základnou školou je podľa mňa . . . 

3 ročné deti v MŠ sa spí a v ZŠ sa nespí. 

4 ročné deti 

v ZŠ si budem písať abecedu, už sa nebudem 

hrať. 

v škole sa len učia. 

 

5 ročné deti 

viac treba poslúchať, učiť sa, písať úlohy. 

do školy sa nosia knihy, zošity a perá a do 

škôlky si môžeme nosiť hračky. 

v materskej škole môžeme spinkať a 

v základnej nie. 

6 ročné deti 

v škole je prestávka, zvoní, učíme sa. 

malé deti chodia do MŠ a veľké deti chodia 

do ZŠ. 

v škole sa sedi v lavici. 

v materskej škole sa deti hrajú a v základnej 

škole sa učia. 

Materská škola očami detí 

3 ročné deti 

 

 
 

4 ročné deti 

 

 
 



 

 
 

5 ročné deti 

 

 
 

 
 



 
 

6 ročné deti 

 

 

 
 

 
 

Básnička o materskej škole 

1.Skackám si do škôločky, 

postaviť si kocôčky, 

zatancovať, zaspievať si a zahrať si gulôčky. 

Prekvapí  nás Snehulienka, aha to je učiteľka! 

Dvere do sveta veľkých nám otvára, 

hoci sa len s nami hráva. 

Všetkých nás má veľmi rada . 

Hrať sa v škôlke je paráda. 

 

2. Keď som ja bol chorý, 

bál som sa ísť k doktorovi. 

V nemocnici bola škôlka, 

chodil som tam rád, 



mal som sa s čím  hrať. 

Hrali sme sa, spievali, 

tancovali, počítali, maľovali 

a veľa sa smiali. 

Keby som bol chorý zas, 

z doktora už nebudem mať strach. 

 

3. Vitajte všetci, veľkí aj maličkí 

Tešíme sa na vaše usmiate tváričky. 

Hračky sú už pripravené aj pani učiteľky usmievavé. 

V škôlke je nám dobre a aj veselo, 

Komu by sa do nej chodiť nechcelo. 

 

4. Tešíme sa do škôlky, 

Máme tam aj trojkolky. 

S legom sa my radi hráme, 

Pesničky si zaspievame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materská škola pri zdravotníckom zariadení Limbová 1, 

Bratislava 

Počet tried: 18 

PaedDr. Dobošová E. 

msdobosova@gmail.com 
 

 
Doplňovanie viet deťmi 

Keď budem chodiť do materskej školy, tak . . . 

3 ročné deti 
sa budem hrať s bábikami. 

budem plakať za mamou. 

4 ročné deti 

sa budeme hrať a cvičiť. 

tam bude kamarátka Zuzka. 

sa pohrám napapám, spinkám, napapám, 

hrám sa a idem domov. 

sa tam budem stále hrať, potom príde mama. 

sa budem hrať s kamošmi. 

5 ročné deti 

budeme hrať na hudobných nástrojoch 

a spievať pesničky. 

budem sa pripravovať do školy. 

tam budem počúvať pani učiteľku, bude nám 

hovoriť rozprávky, ukážem deťom kartičky 

a nálepky. 

budem sa hrať s Ninkou, ale so Saskiou nie, 

lebo mi robí zle. 

6 ročné deti 

budeme si púšťať prezentácie, chodiť na 

dvor. 

budem písať na interaktívnu tabuľu a robiť 

s rozprávacím perom. 

budeme chodiť na výlet, budem s kamarátmi. 

sa tam budem učiť nové veci. 

Najviac sa v materskej škole teším na . . . 

3 ročné deti 

deti. 

hračky. 

panáčikov, Dina, autíčka a dráhu. 

4 ročné deti 

moju kamarátku. 

pani učiteľku. 

Zuzku a Ivanku (pani učiteľky). 

kamarátov Danyho, Filipa a Peťa. 

5 ročné deti 

obed a olovrant. 

to že sa niečo naučím. 

moje  kamarátky, pani učiteľky, hračky. 

nové hračky. 

6 ročné deti 

čítanie z knižky a kreslenie. 

Lego, ihrisko, futbal, chlapcov. 

Miška,  ako sa budeme spolu hrať 

s autíčkami. 



na hračky, na obed( druhé jedlo), na 

kamošov..., a určite sa bude pani učiteľka 

čudovať, kde som tak dlho bola. 

Myslím, že moja pani učiteľka v materskej škole  . . . 

3 ročné deti 
je dobrá. 

je pekná. 

4 ročné deti 

je krásna. 

sa rozpráva a učí sa s nami. 

je super. 

5 ročné deti 

nám češe vlasy. 

Janka a Deniska sú dobré. 

ma učí písmenká. 

je zábavná. 

niekedy kričí, keď sa chlapci bijú. 

bude dobrá a prekvapená, že som už prišla. 

6 ročné deti 

sú dobré, ale aj trošku prísne. 

každý deň vyberá pomocníka, ktorý má 

službu. 

bude sa na mňa usmievať a zapletať mi copy. 

robí s nami všelijaké veci. 

Myslím, že moji kamaráti v materskej škole. . . . 

3 ročné deti moja kamarátka sa volá Natálka. 

4 ročné deti 

sa spolu hráme, ale so Saskiou nie, lebo je zlá 

a nadáva. 

volajú sa Tánika a Klárika. 

ma majú radi. 

5 ročné deti 

sa so mnou delia aj o hračku, niekedy sa aj 

pohádame. 

sa so mnou smejú, robia srandičky. 

niekedy sa spolu hráme, ale niekedy sa 

nebavíme. 

sú veselí. 

pomáhame si všeličo stavať. 

určite sa budú so mnou všetci hrať. 

6 ročné deti 

rád sa hrám v kruhu, keď nás je tam veľa . 

mi pomáhajú, lebo sú veľkí a silní. 

Miško je môj najlepší kamarát, ale aj iné deti 

sú kamaráti. 

Janko je zlý, vyrušuje a ničí veci. 

Myslím si, že materská škola . . . 

3 ročné deti je dobrá. 

4 ročné deti 

je dobrá a veľká. 

je v nej veselo. 

je super. 

je dobrá vec. 

5 ročné deti 

má veľa super hračiek. 

je blízko nášho domu. 

je tam veľa hračiek, kamarátky. 

je zábavná. 

je pekná, všeličo sa tam naučím. 



6 ročné deti 

robíme tam nové veci, vypĺňame pracovné 

zošity a lepíme. 

je to taká izbička v ktorej je dobre. 

je dobrá a vždy sa tam teším. 

Chcel(a) by som, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti 
bola maminka. 

bola moja babka. 

4 ročné deti 

bol môj brat. 

bola kuchynka. 

tam bolo policajné auto. 

bola lanovka. 

5 ročné deti 

sa jazdilo na motorke. 

bolo viac bábik. 

som sa hrala. 

bolo ihrisko so semafórami. 

sme chodili plávať. 

sme tam mali veľkú tortičku, ktorú by sme si 

rozdelili a spoločne oslávili niekoho 

narodeniny. 

6 ročné deti 

bolo viac kníh a pekne sme si hračky delili. 

bola cyklotrať a bazén. 

bola veľká autodráha. 

sme mali zvieratká a trampolínu. 

Nechcem, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti som musel papať. 

4 ročné deti 
bol Andrej, je zlý a zlé deti. 

som spinkal. 

5 ročné deti 

bol taký veľký hluk a aby deti neplakali. 

bolo nechutné jedlo. 

som musela spať. 

bola prísna pani učiteľka. 

som mal zlých kamošov. 

sme tam museli robiť ťažké veci, lebo raz 

som sa pomýlila a Valentínka si myslela, že 

to urobila ona. 

6 ročné deti 
Sme veľa maľovali. 

boli postele, nechcem tam spať. 

Rozdiel medzi materskou školou a základnou školou je podľa mňa . . . 

3 ročné deti 
V škole je Jurko (brat). 

môj brat chodí do školy. Tam sa všetko učí. 

4 ročné deti 

v škôlke sa hrajú a v škole píšu. 

v škôlke chodíme von, na ihrisko, do 

piesku...v škole nie je piesok, tam sa budeme 

učiť, nebudeme spať. 

v škole sa musime sa veľa učiť. 

5 ročné deti 

v škole budem mať školskú tašku, aj známky. 

v škôlke sa hrám. A poznám už písmenká, ale 

mám v škole sestru, ona je väčšia. 

že v škole nie sú hračky a v škôlke sú. 

Škola je málo zábavná. 



6 ročné deti 

v škole sa bude veľa písať, počítať, mať 

úlohy. V škôlke sa viac hráme a vyrábame si 

veci, kreslíme obrázky a vystrihujeme. 

už budem veľký, budem sa učiť s mamou. 

v škole sa budem učiť všetko a nebudem sa 

hrať. 

v škole budem musieť sedieť dlho na 

stoličke. 

je tam jedáleň, veľa detí , škola je veľká, 

v škôlke sa stále len hráme, chodíme aj do 

plavárne, niekedy s pani učiteľkou 

vyvádzame. 

Materská škola očami detí 

3 ročné deti 

 

 
 

 
 

4 ročné deti 

 

 
 

 



 
 

 
 

5 ročné deti 

 

 
 

 
 

 



 
 

6 ročné deti 

 

 
 

 
 

Básnička o materskej škole 

1.Veselé sme deti, 

v škôlke nám čas rýchlo letí. 

S hračkami sa hráme, 

nové veci vytvárame. 

Učíme sa do školy, 

aby hlávky múdre boli. 

 

2. Deti sa v škôlke hrajú, 

pani učiteľku radi majú. 

Chlapci dievčatám pomáhajú. 

Oni im zas v kuchynke vyvárajú. 

Veselo si zacvičíme, 

kostičky si posilníme, 

zaspievame pesničku, 



pre milovanú babičku. 

 

3.Materskú školu mám rád, 

je tam môj kamarát. 

S Miškom sa veľa hrajem. 

a aj sa s ním veľa smejem. 

 

4.Do materskej školy chodím, 

veľa vecí tam aj robím. 

Kreslím, spievam, tancujem, 

Aj po tabuli  maľujem. 

 

5. Holá, holá, aj v nemocnici nás škôlka volá. 

Na hračky sa tešíme, vyšetrenia strpíme. 

Všeličo sa naučíme a spolu sa zabavíme. 

Pohráme sa, oddýchneme, na chorobu zabudneme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materská škola Školská 5, Michalovce 

Počet tried: 7 

Karšňáková Ľ. 

l.karsnakova@gmail.com 

 

 
Doplňovanie viet deťmi 

Keď budem chodiť do materskej školy, tak . . . 

5 ročné deti 
sa veľa naučím, budem mať veľa kamarátov, 

budem sa veľa hrať. 

Najviac sa v materskej škole teším na . . . 

5 ročné deti 
kamarátov, pani učiteľky, na hračky, lebo je 

tu dobre. 

Myslím, že moja pani učiteľka v materskej škole  . . . 

5 ročné deti 

je dobrá, najlepšia, pripravuje hry, stará sa 

o nás, je ako naša mamka, číta nám 

rozprávky. 

Myslím, že moji kamaráti v materskej škole. . . . 

5 ročné deti 
sú dobrí, spolu sa hráme, spolu so mnou 

čítajú knižky, s legom, pomáhajú si. 

Myslím si, že materská škola . . . 

5 ročné deti je najlepšia, najkrajšia. 

Chcel(a) by som, aby v materskej škole . . . 

5 ročné deti 
boli hračky, aby sme sa spolu nehádali a boli 

dobré, pomáhať pani učiteľke. 

Nechcem, aby v materskej škole . . . 

5 ročné deti sa hádali deti a kričali, ubližovali si a bili sa. 

Rozdiel medzi materskou školou a základnou školou je podľa mňa . . . 

5 ročné deti 
v škole nebudeme spať, musíme písať úlohy, 

už sa nemôžeme toľko hrať. 

Materská škola očami detí 

5 ročné deti 

 
 

Básnička o materskej škole 

Keď sa ráno zobudím, 

do škôlky sa pripravím. 

Naše pani učiteľky nám vždy pekné úlohy  pripravia 

a tety kuchárky stále dobre navaria. 

Najradšej sa hráme s panelkami 

a dievčatá s barbinkami. 

Našu škôlku rady máme 

a nikomu ju nedáme. 



Materská škola Nábrežie 23 - elokované pracovisko Fraštacká 4, 

Hlohovec 

Počet tried: 3  

Bc. Skripčáková K. 

kajus21@azet.sk 

 

 

Doplňovanie viet deťmi 

Keď budem chodiť do materskej školy, tak . . . 

3 ročné deti sa mi splní želanie. 

5 ročné deti 
tak vyrastieme, tak budem pirát, tak budeme 

poslušní. 

6 ročné deti 
budem poslúchať, nemôžem robiť deťom zle, 

sa budem učiť. 

Najviac sa v materskej škole teším na . . . 

3 ročné deti kamarátov a na pani učiteľku. 

5 ročné deti 
na školu, teším sa na teba( učiteľku), na 

oslavu, na Halloween. 

6 ročné deti 

na kamarátov, že si môžem vytlačiť 

omaľovávanku, na hračky, na lego, že sa tu 

budem hrať, na cvičenie, na kreslenie. 

Myslím, že moja pani učiteľka v materskej škole  . . . 

3 ročné deti má ma rada. 

5 ročné deti 
je super, je najlepšia, rada tancuje, najlepšia 

ale aj krásna. 

6 ročné deti 
dobrá, že dobre učí, je super, je akurát super, 

krásna. 

Myslím, že moji kamaráti v materskej škole. . . . 

3 ročné deti sa tešia na hranie 

5 ročné deti 
sú manželia, sú najlepší, sú kamaráti, lebo 

hrajú so mnou futbal, sú veľký ako hrom. 

6 ročné deti 
poslúchajú, nerobia deťom zle, veľa jedia, sú 

super, sa so mnou hrajú a kamarátia. 

Myslím si, že materská škola . . . 

3 ročné deti je pre deti. 

5 ročné deti 
je najlepšia na celom svete, dobrá a fajnová, 

zábavná, obrovská. 

6 ročné deti je dobrá, lepšia, super, najlepšia. 

Chcel(a) by som, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti hrala hudba a všetci tancovali. 

5 ročné deti 
aby tu boli LOLKY( bábiky), ninjovia 

naozajstný, Ježiško, lebo je najlepší. 

6 ročné deti 

velikánsky Halloween bol, bolo veľa detí 

a nevyhukovali, aby sme pracovali, si 

pozerali katalógy, aby sme čítali. 

Nechcem, aby v materskej škole . . . 



3 ročné deti boli smutné deti a strašidlo. 

5 ročné deti 
zombíkovia, nič škaredé, príšerky, ktoré 

hryzú , aby tu neboli zlí kamaráti. 

6 ročné deti 
bol niekto zlý, sa deti bili, sa nevymýšľalo na 

lehátkach, aby sme sa nehádzali  hračky. 

Rozdiel medzi materskou školou a základnou školou je podľa mňa . . . 

3 ročné deti že sa v škole píše a v škôlke sa hráme. 

4 ročné deti  

5 ročné deti 
v škole majú písanky, jednotky a lavice, iná 

pani učiteľka, samé knižky a žiadne hračky. 

6 ročné deti 

v škole majú stoličky a chodia cez prestávku 

na ihrisko, materská škola je malinká 

a základná je veliká, na škole majú inú tabuľu 

a glóbus, stolíky a lavice. 

Materská škola očami detí 

3 ročné deti  

 

5 ročné deti 

 

 



 

6 ročné deti 

 
 

Básnička o materskej škole 

 

Keď slniečko na škôlku zasvieti, 

už sú otvorené dvere pre deti. 

Škôlku maľovanú máme, 

vždy sa spolu radi hráme. 

Učíme sa čítať , písať, počítať, 

krásne piesne zaspievať. 

Na obed celú polievku zjeme 

a do pyžamka sa oblečieme. 

Keď koláče v kuchyni sa pečú, 

vždy nám z vône slinky tečú. 

Rozprávku si prečítame 

a pod paplónikom krásne sníčky snívame. 

V našej škôlke veľa kamarátov máme, 

so všetkým si pomáhame. 

 

 

 

 



Materská škola Obrancov mieru 16, Košice 

Počet tried: 4 

Antošová D. 

obrancovmieru16@gmail.com 

 

 
Doplňovanie viet deťmi 

Keď budem chodiť do materskej školy, tak . . . 

3 ročné deti 

budem génius, budem všetko vedieť, budem 

mať nových kamarátov, budem mať frajerku, 

budem vedieť spočítať cukríky, keď sa 

naučím čítať nebudem musieť chodiť do 

školy. 

4 ročné deti  budem počúvať a nemôžem plakať. 

5 ročné deti 

budem múdry, šikovný, budem sa veľa učiť, 

budem mať veľkú inteligenciu, vždy sa 

budem tešiť na škôlku, budem múdry 

z matematiky. 

Najviac sa v materskej škole teším na . . . 

3 ročné deti 

keď zazvoní zvonček a idem domov, keď sa 

hráme na balón, keď cvičíme, keď máme 

odmeny. 

4 ročné deti 
hračky, na postieľky, na kreslenie, na 

Dominiku, na p. učiteľky, na kamarátov. 

5 ročné deti 

na učenie, hranie, teším sa keď prídu rodičia, 

na futbal a hranie vonku na školskom dvore, 

dievčenský futbal, na kamarátov. 

Myslím, že moja pani učiteľka v materskej škole  . . . 

3 ročné deti 
je najkrajšia, je smiešna, je „krava“, ma nás 

rada, je naša, ma krásne vlasy. 

4 ročné deti  píše,  číta. 

5 ročné deti 
je múdra, dobré sú obe, zlaté, malé, tučné, 

ukecané, pichľavé, štiplavé. 

Myslím, že moji kamaráti v materskej škole. . . . 

3 ročné deti 
ma majú radi, mi požičajú hračky, radi 

vystrájajú. 

4 ročné deti radi  sa hrajú futbal. 

5 ročné deti 

sa pekné hrajú, na dvore sa hrajú 

s prepašovanými hračkami z domu, chcem 

aby sme boli navždy kamarátmi. 

Myslím si, že materská škola . . . 

3 ročné deti 
je krásna, je to moja detská izba, je to moja 

robota. 

4 ročné deti 

je Obrancov Mieru 16 v Košiciach. 

má plno dverí. 

 všetko sa mi v nej páči. 

5 ročné deti je super, náš plot je pichľavý, farebný 



a najkrajší, keď tu chodil môj tato nebol až 

taký pekný. 

Chcel(a) by som, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti 
sme mali bazén, aby sme mali na obed 

zmrzlinu, aby sme mali veľkú šmýkačku. 

4 ročné deti 
bola mamka aj dedko. 

 kamaráti s Alexom hrali so mnou futbal. 

5 ročné deti 

aby kámoši boli vychovaní, aby sa vedeli 

podeliť o hračky, chcel by som v škôlke 

tobogán, aby boli všetci dobrí, aby tu boli 

rôzne zvieratká. 

Nechcem, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti 
nechcem jesť zelený chlebík, nechcem 

zavrieť očká, nechcem kresliť. 

4 ročné deti bol krik  sme sa nebitkovali 

5 ročné deti 

sa spalo, nechcem zlú pani učiteľku, nechcem 

počuť nadávky, nechcem špenát, nechcem 

cvičiť. 

Rozdiel medzi materskou školou a základnou školou je podľa mňa . . . 

3 ročné deti 
v škole budem piť kávu, do školy nám 

netreba pyžamo. 

4 ročné deti že do školy nosíme vláčik. 

5 ročné deti 

v škole sa píše a tu sa hrá, v škole nespíme 

a v škôlke spíme, v škole sa viac učíme ako 

v škôlke, v škole nemôžeme šepkať 

a v škôlke keď pracujeme, tak si môžeme 

šepkať. 

Materská škola očami detí 

4 ročné deti 

 

 
 

 

 
 



5 ročné deti 

 

 
 

 

 
 

 

Básnička o materskej škole 

 

5 -6 ročné deti: 

Naša škôlka 

 

V škôlke sa všetci radi hrajú, 

preto, že si vždycky pomáhajú. 

 

V jedálni my všetko zjeme, 

ani slovko nepovieme. 

 

A čo naše učiteľky? 

Tie sú radi, že nás majú a keď nás je veľa 

od radosti plesajú. 

 

 

4-5  ročné deti: 

Materská škola 

 

Naša škola pekná je, 

Každý sa v nej rád hraje. 

Dievčatá a chlapci, ktorí vedia rátať do tri, 



chodia po výletoch  a hľadajú Tatry. 

 

Kresliť, maľovať, navliekať i preliezať, 

to je veľmi ľahké, 

s hračkami i bez hračiek ,  veselo sa zahráme. 

 

Spravíme si šarkana 

pri vetríku hneď zrána, 

radostne  si  polietame, 

všetkých  pri tom pochytáme. 

 

Čo poviete kamaráti? 

Vraj sa Vám tu všetkým páči? 

Tak nech nám tu od rána, 

hra vždy skvelá  nálada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materská škola Obrancov mieru 20, Košice 

Počet tried: 4 

Vincová A. 

andypeci@gmail.com 

 

 
Doplňovanie viet deťmi 

Keď budem chodiť do materskej školy, tak . . . 

3 ročné deti 
budem učiť. Potom prídu mamky. Kojiť 

kravu. /dojiť/ 

4 ročné deti budem kresliť. Papkať. Hrať sa. 

5 ročné deti sa naučím básničky. Nájdem si kamarátov. 

6 ročné deti 
budem múdry. Veľa sa tam naučím. Budem 

poznať veľa vecí. 

Najviac sa v materskej škole teším na . . . 

3 ročné deti hranie, jedlo, Veroničku. 

4 ročné deti 
hračky, kamarátov, na hru sochy, hranie sa 

v pieskovisku. 

5 ročné deti 
na hračky, na kamarátov, na vláčiky, na pani 

učiteľky, na cvičenie. 

6 ročné deti 
na hračky, Miška, Emily, pani učiteľky, 

kamarátov. 

Myslím, že moja pani učiteľka v materskej škole  . . . 

3 ročné deti je pani učiteľka zlatá, je naša babka. 

4 ročné deti je dobrá, veľa nás učí, aj sranduje. 

5 ročné deti 
nie je prísna, počúva deti, je dobrá, nebije 

deti, nekričí na deti, deti zbožňuje. 

6 ročné deti 
je najlepšia zo všetkých, bude nás učiť, je 

dobrá, je najmúdrejšia. 

Myslím, že moji kamaráti v materskej škole. . . . 

3 ročné deti sú dobrí kamaráti. 

4 ročné deti 
sú dobrí, požičajú mi hračky, porozprávame 

sa a utekáme. 

5 ročné deti 
sú neposední, poslúchajú čo im poviem, majú 

dobré srdiečko. 

6 ročné deti 
majú ma radi, nerobia mi zle, sa pekne hrajú, 

sú usmievaví, sú milí. 

Myslím si, že materská škola . . . 

3 ročné deti je farebná. 

4 ročné deti je dobrá, veľká, veselá. 

5 ročné deti je veľká, je farebná, je super. 

6 ročné deti 
je zábavná, pekná, veľa nás naučí, je 

najlepšia, je pevná, nie je zlá. 

Chcel(a) by som, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti bola Beátka a Monika. 

4 ročné deti 
bolo veľa hračiek, aby pani kuchárky piekli 

buchty. 



5 ročné deti boli iné postieľky, bol bazén. 

6 ročné deti 
bola moja mamka, boli živé zvieratká, ovocné 

stromy, pizzeria, bazén, trampolína, čajovňa 

Nechcem, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti boli kričiace deti. 

4 ročné deti boli zlé deti. 

5 ročné deti boli postele, aby sme nemuseli spať. 

6 ročné deti 
sa deti bili, drgali, vyplazovali jazyk, varili 

zlé jedlá, brokolicu, žabacie mäso. 

Rozdiel medzi materskou školou a základnou školou je podľa mňa . . . 

3 ročné deti  

4 ročné deti 
v škole sa budem učiť písať, poznávať 

hodiny, sedieť vo veľkej lavici. 

5 ročné deti 
že v škole je veľké ihrisko, v škole sa učia 

čítať a písať, nie sú tam hračky. 

6 ročné deti 
jedna sa volá mš a druhá zš, v škôlke spíme 

v zš nie, v mš sú hračky v zš nie sú 

Materská škola očami detí 

3 ročné deti 

 

 
 

4 ročné deti 

 
 



 

 

 

 

5 ročné deti 

 

 
Básnička o materskej škole 

 

4 ročné 

Do školičky chodím rád, s kamarátmi sa budem hrať. 

Pani učiteľka nám zaspieva a bude s nami tancovať. 

Keď sa v škole dobre napapáme, potom na dvor utekáme. 

Na dvore je veľmi dobre. 

Z dvora pekne pomaličky ideme si umyť rúčky. 

Už si k stolu sadáme, obed si hneď spapáme. 

 

5  ročné 

Naša mš je pekná, 

veľa kamarátov tam chodia, 

hrajú sa , kričia, cvičia, 

a šašoviny robia. 

Pekne tam jedia a sedia 

a básničku vedia. 

 

6  ročné 

Dobré pani učiteľky vždy nás dačo naučia, 

V škôlke všetko spapkáme a vypijeme, 

Potom domov pôjdeme. 

 

Chodím  do škôlky rád, 

s kamarátmi hrám sa rád. 

Občas pani učiteľky nepočúvame, 

kuchárky dobré jedlo varia nám. 

 

 

 

 

 



Základná škola s materskou školou Pod Vinbargom 1, Bardejov 

Počet tried: 3 

Mgr. Hudáková A. 

mspodvinbargom.antonia@gmail.com 

 

 
Doplňovanie viet deťmi 

Keď budem chodiť do materskej školy, tak . . . 

3 ročné deti naučím sa rozprávky. 

4 ročné deti veľa hrať, tancovať. 

5 ročné deti 
- budem školák,  budem sa učiť, budem sa 

hrať. 

6 ročné deti 

- budem mať veľa kamarátov,  budem sa učiť 

písmenka, budem sa učiť čítať knihu, budem 

písať čiarky, budem učiť sa písať do zošita. 

Najviac sa v materskej škole teším na . . . 

3 ročné deti na hračky, na kamarátov, deti. 

4 ročné deti na p. učiteľku. 

5 ročné deti kamarátov, hračky, na veľký dvor. 

6 ročné deti 
- na to, že sa niečo naučíme,  na prechádzky, 

na cvičenie, na maľovanie  a kreslenie. 

Myslím, že moja pani učiteľka v materskej škole  . . . 

5 ročné deti 
- je šťastná, môže jej byť smutno za deťmi, mi 

dá stále odmenu. 

6 ročné deti 
- je dobrá na nás, je anjel strážca môj, sa teší na 

deti, je šťastná, keď jej niekto pomôže. 

Myslím, že moji kamaráti v materskej škole. . . . 

4 ročné deti výborní, dobrí. 

5 ročné deti sú šťastní, mi budú dávať hračky. 

6 ročné deti 
- sú najlepší, má majú radi, budú dobrí na pani 

učiteľku. 

Myslím si, že materská škola . . . 

5 ročné deti je najlepšia, je na hranie. 

6 ročné deti 
je na učenie, je najlepšia na svete, je najlepšia 

a ľahká. 

Chcel(a) by som, aby v materskej škole . . . 

4 ročné deti boli barbie, traktor, zmrzlina, nanuky. 

5 ročné deti bolo šťastno, aby sme mali nové hračky. 

6 ročné deti 

- aby sme v nej mali najlepšie knižky na svete, 

aby v MŠ deti na seba nekričali, aby počúvali 

p. učiteľku. 

Nechcem, aby v materskej škole . . . 

4 ročné deti všetko sa mi páči. 

5 ročné deti aby tu nebol čert, aby tu nikto neplakal. 

6 ročné deti 

- boli duchovia, boli strašidla, bola corona, aby 

sme sa nenakazili, aby sme nemali v triede 

neporiadok. 



Rozdiel medzi materskou školou a základnou školou je podľa mňa . . . 

3 ročné deti v škole sa učia príklady, počítať. 

4 ročné deti sedí sa tam, nespí sa. 

5 ročné deti - v škole majú také drevené stojany (lavice). 

6 ročné deti 

- lebo v škôlke sa hráme a v škole sa učíme. 

v škole sa nemusí spať. 

v škole sa nemôže hrať. 

v škole nie sú hračky a koberec. 

do škôlky nenosíme zošity a školskú tašku. 

Materská škola očami detí 

5 ročné deti 

 

 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 
 

 



6 ročné deti 

 

 
 

 
 

 



 
 

Básnička o materskej škole 

 

1. Naša škôlka pekná je, 

radi sa tam hráme. 

S kamarátmi bavíme sa 

tancujeme spievame. 

 

Deti a uč. z hviezdičkovej triedy. 

 

2. Kam že ide tento vláčik? 

Do materskej školy Podvinbargáčik. 

Sú v nej super deti 

a čas tam rýchlo letí. 

Tancujeme kreslíme 

o svete sa učíme. 

Hračky, knižky farbičky, 

vždy potešia detičky. 

A preto my lienky malé, 

želáme si zas a stále, 

nech Slovensko je tým známe, 

že veľa materských škôl máme. 

 

PS:  A ešte, aby naše učiteľky neplakali 

a podľa OECD najvyššie platy mali 

 

Deti a uč. z lienkovej triedy. 

 

Do osláv Dňa materských škôl sme zapojili aj rodičov a spoločne so svojimi deťmi vymysleli 

takéto krásne básničky o MŠ. 

 

1. My sme lienky spod Vinbargu 

do škôlky sa vždy tešíme. 

Danku i Tonku radi máme 

a všetko sa učíme. 

 



2 .  Naša škôlka to je krása, 

každý sa tam teší zasa. 

Učíme sa spoznávame, 

učiteľky počúvame. 

 

3. Naša škôlka školička, 

ty si naša jednička. 

Kamarátov v škôlke máme, 

preto sa v nej radi hráme. 

Zabávame, tvoríme a kreslíme, 

na ďalší deň sa vždy tešíme. 

Do zošitov dopĺňame čiarky aj krúžky, 

aby sa precvičovali naše rúčky. 

Dobré naše pani učiteľky, 

pomáhajú nám ako včielky. 

A preto my usilovné lienky, 

poslúchame naše pani učiteľky. 

 

4.  Do škôlky my chodíme, 

pekne sa tam hráme. 

Učiteľky ľúbime, 

dobre sa tam máme. 

Jeden, dva, tri, štyri, päť, 

počítať sa učíme. 

Do školy pôjdeme hneď, 

už sa veľmi tešíme. 

 

5. Skoro ráno vstávame, 

do škôlky sa tešíme. 

Hráme sa a učíme, 

po obede pospíme. 

A keď vonku ideme, 

veselo tam šantíme. 

Olovrant si spapkáme 

a na mamku čakáme. 

 

6.  Našu škôlku radi máme, 

od rána sa v nej len hráme. 

Naše pani učiteľky, 

šikovné sú ako včielky. 

Celý deň sa hrať  len nedá 

občas sa aj učiť treba. 

Básničku či pesničku, 

čo poteší mamičku. 

Už sme veľkí predškoláci, 

o rok budú z nás už žiaci. 

 

7.  V škôlke sa učíme, ako sa hrať, 

vystrihnúť slniečko, spať ako drak. 

Cestou do mesta držať si ruky, 



vážiť si ľudí, lesy aj lúky. 

 

8. Či január a či máj, do škôlky sa poberaj! 

Ani dáždik, ani mrázik, náladu Ti nepokazí. 

V škôlke máme veľa hračiek, 

bábik, knižiek aj skladačiek. 

Jedna kocka, druhá, tretia, 

všetkým nám už očká svietia. 

Veľa je ich už je tak, 

postavíme panelák. 

To je radosť, to je krása, 

každé dieťa s niečím hrá sa. 

Čo sa najviac deťom ráta? 

Mať dobrého kamaráta. 

K tomu dobré učiteľky, 

darujme im úsmev veľký! 

 

9.  Malí a či veľkí, idú do škôlky, 

tešia sa na pani učiteľky. 

Školičku my radi máme, 

spoločne sa pekne hráme. 

Vždy keď príde mamka, 

ocko pre mňa do škôlky. 

Potešia ma sladkým 

cukríkom od Dorotky. 

 

10.  Keď nebaví ťa sám sa hrať 

a nuda klope na dvere. 

Keď priateľov chceš nových mať 

a veľa vedieť o svete. 

Vtedy si spomeň na miesto čarovné, 

čo každý deň ťa k sebe volá. 

Uhádneš ho? A či nie? 

Veď je to naša materská škola! 

 

11. Do našej škôlky radi chodíme, 

lebo sa tam vôbec nenudíme. 

Učiteľky sa o nás dobre starajú 

a všeličo s nami vytvárajú. 

Posledný rok do škôlky chodíme, 

čo nás čaká v škole uvidíme. 

Učiteľky naše milé, 

ďakujeme vám za vaše pekné chvíle. 

 

12. Ty si naša škôlka milá, 

s radosťou nás prichýlila. 

Druhý domov my tu máme, 

spolu sa tu radi hráme. 

Či je leto a či zima, 

vonku býva riadna psina. 



A vo vnútri hračky samé, 

no niekedy zakázané  

 

13. Do škôlky sa vždy tešíme, 

nové veci sa my učíme. 

Písať, čítať, počítať, 

po učení sa už môžme hrať. 

Školský dvor už na nás volá, 

prechádzka, tá skvelá bola. 

Malý kúsok odpočinku, 

sníček nám už ťahá ruku. 

Po rozprávke, oddychu, 

olovrantujeme v jedálenskom kútiku. 

Pohráme sa ešte chvíľočku, 

zvoní zvonček a máme tu mamičku. 

 

14. Naša škôlka kúzlo v sebe má. 

Každý z nás sa rád zahrá. 

My sme malí predškoláci 

o rok z nás už budú žiaci. 

Hračky, kocky, stavebnice, 

odkladáme do police. 

Písmenka už prichádzajú, 

ani čísla nemeškajú. 

V škôlke si ešte pospinkáme, 

na olovrant nezabúdame. 

Prechádzka už na nás čaká. 

Postavíme si aj snehuliaka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Súkromná materská škola Best friends nursery,  

Podhrunkovská 682, Vranov nad Topľou 

 

Počet tried: 2 

Tačárová A. 

bestfriendsnursery@azet.sk 

 

 
Doplňovanie viet deťmi 

Keď budem chodiť do materskej školy, tak . . . 

3 ročné deti budem sa pekne sa hrať. 

4 ročné deti naučím sa slušne správať. 

5 ročné deti naučím sa pekne kresliť. 

6 ročné deti naučím sa písať písmenka. 

Najviac sa v materskej škole teším na . . . 

3 ročné deti na kamarátov. 

4 ročné deti keď sa hrám. 

5 ročné deti na učenie. 

6 ročné deti že pôjdem do školy. 

Myslím, že moja pani učiteľka v materskej škole  . . . 

3 ročné deti sú dobré. 

4 ročné deti sú šťastné. 

5 ročné deti sú prísne. 

6 ročné deti sú múdre. 

Myslím, že moji kamaráti v materskej škole. . . . 

3 ročné deti teším sa na nich. 

4 ročné deti sú dobrí. 

5 ročné deti sú šťastní. 

6 ročné deti že počúvajú. 

Myslím si, že materská škola . . . 

3 ročné deti je na hranie. 

4 ročné deti je dobrá. 

5 ročné deti máme v nej kamarátov. 

6 ročné deti 
naučíme sa v nej veci, ktoré sa doma 

neučíme. 

Chcel(a) by som, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti bolo veľa hračiek. 

4 ročné deti všetky deti počúvali. 

5 ročné deti sme mali veľa kamarátov. 

6 ročné deti som sa veľa naučil. 

Nechcem, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti deti nebrali hračky. 

4 ročné deti deti ráno naplakali. 

5 ročné deti deti sa nebili a nedrgali. 

6 ročné deti nebol krik. 

Rozdiel medzi materskou školou a základnou školou je podľa mňa . . . 



3 ročné deti v MŠ sú omaľovánky a v ZŠ nie. 

4 ročné deti v MŠ mladšie deti a v ZŠ staršie. 

5 ročné deti v MŠ sa hráme a v ZŠ sa učíme. 

6 ročné deti 
v MŠ nepíšeme písmenka a v ZŠ píšeme 

všetky písmenka. 

Materská škola očami detí 

3-6 ročné deti 

 

 
 

Básnička o materskej škole 

 

Naša škôlka veselá je, 

Každý sa v nej smeje. 

Veselé deti sa v nej hrajú, 

Aj po anglicky sa rozprávajú. 

Hráme sa a spievame, 

Potom sa zatočíme. 

Kreslíme a skladáme, 

Šťastne sa hráme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základná škola s materskou školou Pohorelá 

Počet tried: 3 

PaedDr. Krupová D. 

dagmar.krupová@gmail.com 

 

 
Doplňovanie viet deťmi 

Keď budem chodiť do materskej školy, tak . . . 

3 ročné deti 
hrám sa a nepáči sa mi v inej triede. 

..že tu budú detičky. 

4 ročné deti 

..sa budem hrať.. 

hrať sa s Marekom budem 

pôjdeme vonku, naobedujeme sa a potom už 

pôjdem domov. 

vytvárať šarkany. 

5 ročné deti 

že sa budeme hrať na rodinnom domčeku. 

aby sa naučili spievať, básničku, kresliť. 

hrať sa a ešte si tam nájdem veľa kamarátov, 

maminka aj ocko príde po mňa. 

6 ročné deti 

potom predškolák, sú tu aj motýliky a lienky. 

taška, jedlo, oblečenie. 

že kričia v triede. 

budem sa učiť. 

hrajú sa tam. 

zobliekame sa, keď prídeme do triedy sa 

pekne pozdravíme. 

Najviac sa v materskej škole teším na . . . 

3 ročné deti 
neviem. 

...že tu budem spinkať, hrať sa. 

4 ročné deti 

na hračky, na lego, na detičky, na pani 

učiteľky. 

budem poznávať nových kamarátov, kresliť. 

..že sa budem hrať. 

na Eby a ešte že sme sa hrali s legom duplom. 

5 ročné deti 

že je tu Janík, že sa spolu hráme, že pôjdem 

do škôlky. 

na pesničku o zajačikovi. 

na učiteľky a na hranie. 

6 ročné deti 

že je tu Marek. 

do lega. 

hrať sa s kamarátmi. 

hrám sa s hračkami. 

na detičky. 

že máme tú istú škôlku. 

Myslím, že moja pani učiteľka v materskej škole  . . . 

3 ročné deti 
raz Betka raz Simonka. 

sú veliké, dobré. 



4 ročné deti 

sú dobré, pekné. 

stará sa o nás. 

dobré. 

aby nás mohla učiť. 

5 ročné deti 

upozorňuje deti, keď niečo robia zlé, učí nás, 

dáva skladačky, je dobrá. 

obľúbená Dáška, Simonka, Hanka. 

píše kto tu je, Simonka sa s nami hrá a číta 

nám rozprávky, pohladká nás ako maminka, 

naučíme sa veľa vecí... 

6 ročné deti 

Ľubku rád vidím, ja jej chcem pomáhať vodu 

nosiť, mám ťa rád. 

dobre ma učí. 

neviem sa rozhodnúť. 

dobrá, lebo nás učí čo máme robiť. 

Daška, učí deti, pekná je. 

že je dobrá a ide s nami aj na prechádzku 

niekedy. 

Myslím, že moji kamaráti v materskej škole. . . . 

3 ročné deti 
sú dobrí. 

Ľudka a Eby sú dobré. 

4 ročné deti 

Sofinka, Adelka. 

dobré a neviem nič. 

Sofinka je dobrá. 

dobré sú môžeme sa hrať. 

5 ročné deti 

dobrí sú. 

sa učia. 

dobrí. 

6 ročné deti 

s Marekom staviame s legom, vždy sme 

kamaráti. 

neviem jedine žeby som sa s nimi hral. 

dobrí. 

dobrí ako pani učiteľka. 

hrajú. 

dobrí sú. 

Myslím si, že materská škola . . . 

3 ročné deti 
je dobrá. 

škôlka je veliká. 

4 ročné deti 

žltá a máme kuchynku. 

krásna. 

je pohorelská škôlka. 

tu je biele a tam je zelené. 

5 ročné deti 

sú v nej hračky. 

že sa tam učíme. 

je obrovská a je tu veľa hračiek. 

6 ročné deti 

super. 

kaké je počasie. 

veľmi je tu dobre. 

je v nej tu dobre. 

papajú tam. 



tri triedy sú tam a jedna predškolácka. 

Chcel(a) by som, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti 
veľa veľa kočíkov. 

neviem. 

4 ročné deti 

aby sme sa hrali. 

robili papierové lietadielka. 

sa hrať s detičkami, kresliť, robiť papierové 

vtáčiky. 

aby boli aj iné hračky, červené, modré aj sivé. 

 

5 ročné deti 

aby som bola tu v triede, lebo sa mi tento 

domček páči. 

hračky, bábiky, kočiariky, oblečenie pre 

bábiky, cumeľ, umelé mlieko. 

aby boli iné stoličky, farebné ako dúha. 

6 ročné deti 

hrať sa. 

najviac aby nebola korona, aby boli besiedky 

na Vianoce. 

lego. 

aby som sedávala s Magdalénkou alebo 

Vladkou. 

chodili vonku. 

najradšej kreslím, šarkany, listy. 

Nechcem, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti 
...aby sa detičky nebili. 

neviem. 

4 ročné deti 

nechcem povedať. 

aby si deti nehrali hračky a nebili sa. 

nechcem tu spinkať. 

kladivko čo sa búcha. 

5 ročné deti 

aby tu deti nekričali. 

napríklad šuflíky kde sa ukladajú hocijaké 

hračky. 

aby sa cvičilo, iba doma cvičím na 

poschodovej posteli. 

6 ročné deti 

neviem. 

každý deň mi to mama hovorí, aby som sa 

nehral s Matúšom, keď je taký. 

všetko chcem. 

keď je niekto zlí. 

niekedy sa tam aj bijú. 

obliekať sa. 

Rozdiel medzi materskou školou a základnou školou je podľa mňa . . . 

3 ročné deti 

v škôlke sa hráme dobre, poslúchame pani 

učiteľku. V základnej škole sa učia, nebijú sa, 

píšu. 

neviem. 

4 ročné deti 

hráme sa spievame, v základnej škole 

neviem. 

hrajú sa v škôlke a v škole píšu písomky. 



v škôlke sa hrajú deti v kuchynke, v škole 

čítajú, papajú, kreslia. 

kreslíme na papieroch, nemôže sa kresliť po 

stole, v škole sa učia. 

5 ročné deti 

hrá sa v škole sa učí. 

v jednom sa učíme, v druhom píšeme úlohy. 

tu sa hráme, cvičíme, v škole sa učia, hlásia 

sa, píšu úlohy, aj hračku si Ajko môže zobrať 

do družiny... 

6 ročné deti 

v škole píšu úlohy, na futbale kopú do 

bránky. 

škola je veľká, školáci tam chodia veľkí, my 

sme menší. 

učiť sa budem v škole. 

v škole sa učia, v škôlke sa ráno hráme, 

potom ideme do kruhu, na desiatu, po elipse, 

umývame sa... 

Škola je inde. 

škola je ako škôlka skoro, ale je to základná 

škola kde sú veľkí bratia, sesternice, učia sa 

písať. 

 

Materská škola očami detí 

3 ročné deti 

 

 

 
 

 

4 ročné deti 

 

 
 



5 ročné deti 

 

 
 

6 ročné deti 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



Básnička o materskej škole 

 

 
 

Naša škôlka slniečková je, o tom každý v našej škôlke vie. 

Lienočky a motýliky spolu sa hrávajú a pesničku o slniečku rady si spievajú. 

 

Naša trieda predškolácka je, o tom každý v našej škôlke vie. 

Dievčatá a všetci chlapci spolu sa hrávajú a pesničku o slniečku rady si spievajú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materská škola Mládeže II, č.2614/11, Poprad 

Počet tried: 6 

PaedDr. Kovalčíkova M. 

 msmladeze2poprad@gmail.com 

 
 

Doplňovanie viet deťmi 

Keď budem chodiť do materskej školy, tak . . . 

3 ročné deti 

sa budem hrať, spinkať, hrať sa s loptou, 

papať, plakať a spievať. 

si môžem vybrať hračky a LEGO. 

budem dobrá a veľká. 

budem doma skákať na trampolíne. 

budeme sa učiť abecedu. 

4 ročné deti 

tak sa tam budem hrať a spievať 

vyrastiem. 

budem veľká/ý. 

5 ročné deti 

sa veľa naučíme. 

sa budeme učiť, hrať a chodiť vonku. 

sa pozdravíme. 

6 ročné deti 

si nájdeme nových kamarátov. 

jesť s príborom, chodiť na výlety, cvičiť 

a chodiť na krúžky. 

budem predškoláčka. 

Najviac sa v materskej škole teším na . . . 

3 ročné deti 

to, že sa budeme hrať, stretnem sa s deťmi 

a pohrám sa s peknými hračkami. 

to, keď príde mamka. 

Kreslenie. 

hranie s bábikami, s autíčkami a obed. 

4 ročné deti 

že sa budem hrať s kamarátmi a maľovať si. 

obed. 

pani učiteľky. 

5 ročné deti 

pani učiteľky, hry, kamarátov. 

pani učiteľky, hrať sa s kamarátmi 

a kamarátkami a spať. 

nk kamarátku Kamilku. 

6 ročné deti 

Kamarátov, cvičenie, hry. 

na vyrábanie vecí z papiera, pani učiteľky, 

učenie, výlety a na kamarátov. 

na kamarátky. 

Myslím, že moja pani učiteľka v materskej škole  . . . 

3 ročné deti 
nás ma rada. 

je Beátka a Martinka. 

4 ročné deti 

je dobrá. 

je dobrá, kričí, keď niekto robí niečo zlé. 

je šťastná. 

5 ročné deti bude dobre učiť, chodiť s nami von. 



bude dobrá, bude nás učiť a bude krásna. 

je dobrá, keď rozpráva rozprávky. 

6 ročné deti 

dobre učí, rada nám číta rozprávky. 

bude spravodlivá, pekná a milá. 

dobrá. 

Myslím, že moji kamaráti v materskej škole. . . . 

3 ročné deti 

sú dobrí a mám všetkých kamarátov rád/a. 

je ich veľa. 

sú dobrí. 

4 ročné deti 

sú dobrí. 

sú niekedy zlí (keď nechcú niečo) a niekedy 

dobrí. 

sú šťastní, pekne sa spolu hrajú, vždy sa 

usmievajú. 

5 ročné deti 
sa s nami kamarátia. 

sú priateľskí, sú  k nám dobrí a neplačú. 

6 ročné deti 
sú dobrí a navzájom si medzi sebou 

požičiavajú hračky. 

Myslím si, že materská škola . . . 

3 ročné deti je pekná. 

4 ročné deti 

je veľká. 

je pekná. 

je super, je dobrá, priam skvelá. 

5 ročné deti 

varí najlepšie. 

je pekná, srandovná, a je v nej veľa detí. 

je dobrá, lebo je tam veľa hračiek. 

6 ročné deti 

nás veľa naučí. 

je zábavná a veľká. 

je najlepšia na svete, lebo tam chodila Viki 

aj Pepe. 

Chcel(a) by som, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti 
papať čokoládu. 

bola aj Barborka a mamka. 

4 ročné deti 

bolo krásne. 

bol Spinosaurus a iné dinosaury. 

nekričali deti. Boli pani učiteľky. 

5 ročné deti 

boli hračky, šmýkalka a nemuseli sme spať. 

sa maľovalo, učilo a mali sme sa v nej dobre. 

bol môj brat. 

6 ročné deti 

boli hračky, rôzne hry, krúžky. 

bolo veselo, boli sme zdraví, chodili do nej 

radi a boli šťastní. 

bol bazén. 

Nechcem, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti 

poletovali včely, muchy, bol neporiadok 

a prišiel medveď. 

boli opice. 

4 ročné deti 
boli pastelky. 

bolo nepríjemne, bili sa deti, kričalo sa 



a behalo po triede. 

5 ročné deti 

sa deti bili. 

nás niečo bolelo, aby sa budova mš 

nesprejovala, aby pani učiteľka nebola zlá. 

6 ročné deti 

sa deti hádali, kričali na seba a nepočúvali 

pani učiteľky. 

niekto robil zlé veci, aby sa deti bili, aby sa 

kričalo, aby v nej boli zlé deti. 

spali deti. 

Rozdiel medzi materskou školou a základnou školou je podľa mňa . . . 

3 ročné deti v škôlke sa hrajú a v škole sa učia. 

4 ročné deti 

v škole nespíš iba sa učíš a píšeš a v škôlke 

spíš. 

v škôlke sa hráme a v škole deti píšu úlohy. 

nemáme domáce úlohy a môžeme sa stále 

hrať. 

5 ročné deti 

v materskej škole sú hračky a v základnej 

škole nie sú hračky. 

v mš sa spí a v zš sa nespí, a sú tam 

prestávky. 

6 ročné deti 

v škole sa učíme a nespíme, v škôlke sa 

učíme a spíme. 

v mš sa hráme a v zš sa deti učia, píšu 

a naučia sa čítať. 

v škôlke sa viac hráme a v škole sa deti učia. 

Materská škola očami detí 

3 ročné deti 

 

 
 

 
 



4 ročné deti 

 

 
 

 
 

5 ročné deti 

 

6 ročné deti 



 
Básnička o materskej škole 

 

Naša škôlka rozprávková, Materská škola Ulica mládeže dva sa volá. 

Chodíme tam všetci radi, všetci sme v nej kamaráti. 

Ráno, keď sa stretneme, v rannom kruhu si všetko povieme. 

Tancujeme, spievame a stále sa smejeme. 

Hráme sa na tety kuchárky, hádžeme a kotúľame loptu do diaľky. 

Spievame piesne ľudové i veselé, hráme sa na princov a princezné smelé. 

Kreslíme, maľujeme aj modelujeme, všetko to rodičom v šatni ukazujeme. 

Tety kuchárky počúvame a plné brušká dobrôt vždy máme. 

Pomazánky jeme, veľkí vyrastieme. 

Poobede ležíme, krásne sníčky sa nám snívajú, 

keď nám naše pani učiteľky rozprávky čítajú. 

Každé ráno sa do našej škôlky tešíme, v nej sa vždy niečo nové učíme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materská škola Podtatranská 136/4, Poprad 

Počet tried: 8 

Mgr. Lauf A. 

adrianetka@gmail.com, mspodtatranska@gmail.com 

 

 
Doplňovanie viet deťmi 

Keď budem chodiť do materskej školy, tak . . . 

3 ročné deti nič, budeme veľkí, sa môžeme hrať. 

4 ročné deti 
budem múdra, budem sa hrať, budem mať 

kamarátov. 

5 ročné deti musíme byť ticho, vyrastiem. 

6 ročné deti 
viac vyrastiem, rodičia môžu pracovať, 

budem vedieť básničky, pesničky. 

Najviac sa v materskej škole teším na . . . 

3 ročné deti 
keď príde moja mamka, hračky, keď pôjdeme 

vonku. 

4 ročné deti pani učiteľku, hračky, olovrant, kuchárku. 

5 ročné deti jedlo, pani učiteľky, na deti. 

6 ročné deti 
na pani učiteľky, na hranie, na učenie, aby 

som všetko vedel, kreslenie. 

Myslím, že moja pani učiteľka v materskej škole  . . . 

3 ročné deti 
vyrába papiere, sa hrá, kreslí písmenka, má 

telefón 

4 ročné deti teší sa na deti, čaká na detičky, je krásna. 

5 ročné deti je prísna, je pekná, je dobrá. 

6 ročné deti 
ma pohladká, je múdra, pekná, veľa vie, je 

moja druhá mama. 

Myslím, že moji kamaráti v materskej škole. . . . 

3 ročné deti 
sa hrajú, spinkajú, papajú, idú domov keď 

príde mamka, sú dobrí. 

4 ročné deti sa tešia na nás, cvičia, sa spolu hrajú a nebijú. 

5 ročné deti sú veľmi dobrí, sa hrajú, kričia. 

6 ročné deti 

niekedy sa so mnou podelia o ovocie, 

kamarátia sa so mnou, tešia sa, keď prídem, 

prídu ku mne na návštevu. 

Myslím si, že materská škola . . . 

3 ročné deti je žltá, zelená, hnedá, modrá. 

4 ročné deti je dom, má žltý dvor. 

5 ročné deti je dobrá, má dobrú učiteľku. 

6 ročné deti je super. 

Chcel(a) by som, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti 
hasičské auto, opicu, mamku, pozerať 

rozprávky, papať. 

4 ročné deti 
bolo veľká preliezka, bol skákací hrad, 

kolotoč. 

5 ročné deti bol poriadok, viac hračiek, bol semafor. 



6 ročné deti sme sa iba hrali. 

Nechcem, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti aby som spinkal. 

4 ročné deti bol čert. 

5 ročné deti sa bili deti, chlieb s nátierkou, bola vojna. 

6 ročné deti 

sme často jedli chlebík s pomazánkou, som 

bol bez mojich kamarátov, som mal iné pani 

učiteľky. 

Rozdiel medzi materskou školou a základnou školou je podľa mňa . . . 

3 ročné deti nevedeli odpoveda.ť 

4 ročné deti tam sa učia písať a tu sa učíme spievať. 

5 ročné deti v ceste, kamaráti, učenie sa. 

6 ročné deti 

sú tam knihy, nie hračky, je tam hluk, kričia 

tam, nespí sa tam, je tam šk. klub, v škôlke sa 

nešikanuje. 

Materská škola očami detí 

3 ročné deti 

 

 

 

 
 

 

 

4 ročné deti 

 

 

 
 

 



5 ročné deti 

 

6 ročné deti 

 
 

Básnička o materskej škole 

 

Kráčam, kráčam pomaličky, už sa teším do škôločky. 

Teraz pridám trošičku, už som zbadal Aničku. 

Ahoj deti! Už ste tu? Teším sa na zábavu. 

Naša škôlka veľká je, každý sa z nej raduje. 

Malé deti, veľké deti, všetky pani učiteľky. 

Naša škôlka sa nám páči, na deti sa teší. 

To je naša kamarátka, hrajú sa v nej deti. 

Hráme sa a bavíme, koleso si spravíme. 

Zošity tam robíme, každé ráno cvičíme. 

Kreslíme a spievame, na pani učiteľky veľmi tešíme. 

Máme tu aj kravičku, adoptovanú slnečničku. 

Každý deň ju kŕmime, nápoj lásky dávame. 

Češeme a čistíme, pexeso s ňou lúštime. 

Do škôlky ja chodím rád, už som s ňou aj kamarát. 

Vždy keď pôjdem okolo usmejem sa veselo. 

 

 



Materská škola Kyjevská 2020/14, Rožňava 

Počet tried: 6 

Kelemenová E. 

ms.kyjevska@roznava.sk 

 

 
Doplňovanie viet deťmi 

Keď budem chodiť do materskej školy, tak . . . 

3 ročné deti budem usmievavá a dobrá. 

5 ročné deti 
budem sa učiť. Budem múdra. Budem so 

svojimi spolužiakmi. 

6 ročné deti ....sa pozdravím. 

Najviac sa v materskej škole teším na . . . 

3 ročné deti na hračky. Že sa budeme bicyklovať. 

4 ročné deti teším sa na všetko. 

5 ročné deti 
na hranie s kamarátmi. Na pani učiteľky. Na 

kamarátov. 

6 ročné deti na prázdniny. 

Myslím, že moja pani učiteľka v materskej škole  . . . 

3 ročné deti učí deti, je dobrá. Sú mladé a krásne. 

4 ročné deti má ťažkú prácu. 

5 ročné deti nás veľa učí. Je dobrá. 

6 ročné deti je skvelá. 

Myslím, že moji kamaráti v materskej škole. . . . 

3 ročné deti sú dobrí a robia srandy. 

4 ročné deti sú dobrí. 

5 ročné deti 
sa radi hrajú. Sú poslušní, aj neposlušní. Sa 

budú so mnou kamarátiť. 

6 ročné deti sú najlepší. 

Myslím si, že materská škola . . . 

3 ročné deti je veľká, modrá, motýliková. 

4 ročné deti je veľká. 

5 ročné deti 
mi dá veľa učenia. Ma veľa naučí. Mi bude 

stále viac pomáhať. 

6 ročné deti je zo steny. 

Chcel(a) by som, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti boli bábiky. 

4 ročné deti boli zvieratká. 

5 ročné deti sa mi darilo. 

6 ročné deti  

Nechcem, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti som musel spať. 

5 ročné deti 
mi bolo zle. Boli deti z druhých tried. Boli 

deti neposlušné. 

6 ročné deti aby tam niekto zostal sám. 

Rozdiel medzi materskou školou a základnou školou je podľa mňa . . . 

3 ročné deti v škôlke sa hráme a v škole sa učíme. 



4 ročné deti v škole deti nespia a nehrajú sa. 

5 ročné deti 

v MŠ sa hráme a v škole sa učíme. Že v škole 

sa viac dozvieme. V škole sa naučíme čítať, 

písať, počítať. 

Materská škola očami detí 

3 ročné deti 

 

 
 

4 ročné deti 

 

 

 
Básnička o materskej škole 

 

„Naša škôlka to je dom! 

Veľa detí hrá sa v ňom. 

Každý v nej má kamaráta, 

S ním sa môže stále rátať. 

 

Hráme sa a spievame, 

Vždy sa veľa dozvieme. 

Chcem byť aj všetci zdraví, 

Preto nás cvičenie baví. 



 

Kuchárky nám varia skvele, 

Brušká máme plné stále. 

Pani učiteľky radi máme, 

Usmievajú sa na nás stále.“ 

 

 

„Radi chodíme na Kyjevskú. 

Radi chodíme vonku. 

Kreslíme, cvičíme, tvoríme. 

Dobre sa tu máme.“ 

 

„My už ráno neplačeme za ockom a mamičkou, 

Celý deň sa spolu hráme s mackom, bábou, autíčkom. 

Vieme pekne poďakovať, poprosiť aj pozdraviť, 

Pri rozprávke ticho sedieť, spievať, kresliť súťažiť. 

Aj obuť a poobliekať sa nám zavše podarí, 

Veď už nie sme malé deti, ale veľkí škôlkári.“ 

 

Pieseň: 

 

„Stojí škôlka na Juhu, na Juhu, 

Deti do nej kráčajú, kráčajú. 

Od  jesene do leta, do leta, 

Každé ráno vstávajú, vstávajú. 

 

Učiteľky malých tried, malých tried 

Učia drobce posedieť, posedieť, 

Malé deti šidlá sú, šidlá sú, 

Rozkázať si nedajú, nedajú. 

 

A detičky veľkých tried, veľkých tried, 

Poslúchať už musíme, musíme, 

Ale radšej naopak, naopak 

Učiteľky zlostíme, zlostíme. 

 

Plastelína, či papier na zemi. 

V triede sa vždy pritrafí, pritrafí. 

Čaj, či mlieko vyliate, vyliate 

Prosíme Vás prepáčte, prepáčte. 

 

Milé naše kuchárky, kuchárky 

Varia nám tu jak mamky, jak mamky. 

Rastieme a silní sme, silní sme, 

Školské tašky zvládneme, zvládneme.“ 

 

 

 



Materská škola Rudňany č. 89 

Počet tried: 3 

Bc. Neuvirthová A. 

msrudnany@gmail.com 

 

 
Doplňovanie viet deťmi 

Keď budem chodiť do materskej školy, tak . . . 

3 ročné deti sa zo mňa stane pani učiteľka. 

4 ročné deti naučím sa počítať. 

5 ročné deti budem medzi deťmi. 

6 ročné deti nájdem si kamarátov a budem sa s nimi hrať. 

Najviac sa v materskej škole teším na . . . 

3 ročné deti hračky. 

4 ročné deti jedlo. 

5 ročné deti knihu Kráľovstvo zvierat. 

6 ročné deti pracovný zošit. 

Myslím, že moja pani učiteľka v materskej škole  . . . 

3 ročné deti je Anička. 

4 ročné deti je poslušná. 

5 ročné deti naučí nás všetko múdre. 

6 ročné deti 
všetko vyrieši, keď je v triede nejaký 

problém. 

Myslím, že moji kamaráti v materskej škole. . . . 

3 ročné deti sú dobrí, verní. 

4 ročné deti sú veľmi poslušní. 

5 ročné deti ma niečo nové naučia. 

6 ročné deti sa budú  so mnou hrať. 

Myslím si, že materská škola . . . 

3 ročné deti je múdra. 

4 ročné deti je najlepšia. 

5 ročné deti nás veľa naučí. 

6 ročné deti je pekná. 

Chcel(a) by som, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti boli živé koníky od pani učiteľky Nikolky. 

4 ročné deti sme mali pizzu. 

5 ročné deti som sa naučil písať svoje meno. 

6 ročné deti sme mali živé zvieratko. 

Nechcem, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti plakali malé deti. 

4 ročné deti boli škaredé deti, ktoré bijú kamarátov. 

5 ročné deti deti klamali. 

6 ročné deti bol veľký krik. 

Rozdiel medzi materskou školou a základnou školou je podľa mňa . . . 

3 ročné deti nechcem ísť do školy. 

4 ročné deti v MŠ sa hráme, v ZŠ už nie! 

5 ročné deti v MŠ sa spí, v ZŠ už nie. 



6 ročné deti 
v MŠ sa hrám a píšem v pracovnom zošite 

a v ZŠ sa naučím čítať a písať. 

Materská škola očami detí 

3 ročné deti 

 

 

4 ročné deti 

 

 

 

5 ročné deti 

 

 

 

 

 

 

6 ročné deti 

 



Básnička o materskej škole 

 

Čože sa to v našej škôlke od skorého rána deje? 

Komu je dnes tak veselo, že sa v šatni smeje? 

Naši veľkí predškoláci, na školu sa tešia, 

preto aj náročné zadania, či úlohy so zápalom riešia! 

Učeniu hrou sa každý deň venujú a nové vedomosti precvičujú a opakujú. 

A že opakovanie je matkou múdrosti, o tom nieto pochýb 

a tak pri tej našej hravej práci, dopustíme sa sem-tam aj nejakých chýb. 

Nikto učení z neba nespadne, hovorili už naši dedkovia, 

preto treba nám do školy chodiť, ako chodili aj naši ockovia! 

Ale škôlka nie je škola, známky sa nepíšu, 

preto šatňa ráno ozýva sa smiechom, keď sa deti stretávajú spolu, 

aj so svojim učiteľom. 

Pred odchodom do svojej triedy, mamke pusu dajú 

a na rozlúčku drobnou rúčkou s úsmevom zamávajú! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materská škola 5RP II Rudňany 

Počet tried: 3 

Mgr. Hozzová V. 

msry@azet.sk 

 

 
Doplňovanie viet deťmi 

Keď budem chodiť do materskej školy, tak . . . 

5 ročné deti dostanem obed, budem robiť šarkana. 

6 ročné deti sa budem hrať. 

Najviac sa v materskej škole teším na . . . 

5 ročné deti jedlo, že si môžem umyť ruky. 

6 ročné deti plastelínu. 

Myslím, že moja pani učiteľka v materskej škole  . . . 

5 ročné deti je dobrá 

6 ročné deti mám ju rada 

Myslím, že moji kamaráti v materskej škole. . . . 

5 ročné deti sú dobrí. 

6 ročné deti sú dobrí. 

Myslím si, že materská škola . . . 

5 ročné deti je dobrá, 

6 ročné deti je pekná 

Chcel(a) by som, aby v materskej škole . . . 

4 ročné deti mať veľa hračiek 

5 ročné deti bolo viac bábik 

6 ročné deti bolo veľa hračiek 

Nechcem, aby v materskej škole . . . 

5 ročné deti sme sa s kamarátmi bili 

Rozdiel medzi materskou školou a základnou školou je podľa mňa . . . 

5 ročné deti v škole budem písať a pozerať na tabuľu 

6 ročné deti v mš sa hrám  v zš sa budem učiť 

Materská škola očami detí 

5 ročné deti 

 

 

 
 

 

 



6 ročné deti 

 

 
 

Básnička o materskej škole 

 

Škôlka dobré miesto je, 

kde sa každý zasmeje. 

V triede veľa hračiek je, 

každý z nás si vyberie. 

Sadnem si na stoličku 

naučím sa básničku. 

Keď sa trochu poučíme 

tak sa pekne rozlúčime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materská škola Slovenská 49, Gelnica 

Počet tried: 4 

Krempaská N. 

nat.krempaska@gmail.com 

 

 
Doplňovanie viet deťmi 

Keď budem chodiť do materskej školy, tak . . . 

3 ročné deti budem si kresliť a hrať sa. 

4 ročné deti sa budeme hrať. 

5 ročné deti sa naučíme niečo nové. 

6 ročné deti sa budem hrať. 

Najviac sa v materskej škole teším na . . . 

3 ročné deti na pani učiteľku. 

4 ročné deti hranie a pracovanie. 

5 ročné deti kamarátov. 

6 ročné deti kamarátov a kamarátky. 

Myslím, že moja pani učiteľka v materskej škole  . . . 

3 ročné deti je pekná a voňavá. 

4 ročné deti je super. 

5 ročné deti učí detičky. 

6 ročné deti nás naučí niečo nové. 

Myslím, že moji kamaráti v materskej škole. . . . 

3 ročné deti sa hrajú. 

4 ročné deti sa majú radi. 

5 ročné deti pomáhajú si. 

6 ročné deti sa budú so mnou hrať. 

Myslím si, že materská škola . . . 

3 ročné deti je pekná. 

4 ročné deti je parádna. 

5 ročné deti je najlepšia. 

6 ročné deti je dobrá 

Chcel(a) by som, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti bolo pekne. 

4 ročné deti bola vírivka. 

5 ročné deti deti počúvali a boli šťastné. 

6 ročné deti boli moji kamaráti. 

Nechcem, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti 
bol krik, lebo nám prasknú bubienky 

v ušiach. 

4 ročné deti bolo zle. 

5 ročné deti vystrájali deti. 

6 ročné deti bol hluk a neporiadok. 

Rozdiel medzi materskou školou a základnou školou je podľa mňa . . . 

3 ročné deti 
do malej škôlky chodia malé deti a do veľkej 

školy chodia veľké deti. 

4 ročné deti v škole sú deti väčšie ako v škôlke. 



5 ročné deti 
v škole je viac tried. V škole sa učí 

a v materskej škole sa hrá. 

6 ročné deti do školy nosia deti ťažké aktovky. 

Materská škola očami detí 

3 ročné deti 

 

 

 
 

 

4 ročné deti 

 

 

 

5 ročné deti 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

6 ročné deti 

 

 

 
 

Básnička o materskej škole 

 

Naša škôlka, školička 

je to veľká izbička. 

My ju veru radi máme, 

každý deň sa v nej hráme. 

 

Tešíme sa, je to tak, 

kamarátov mám ja rád. 

Máme hračiek plné skrine, 

s radosťou sa podelíme. 

 

Na prechádzky chodíme, 

vždy niečo nové uvidíme. 

Potom chutný obed zjeme, 

na kuchárky sa usmejeme. 

 

Poobede trošička, 

oddýchnu si telíčka. 

Čakajú nás postieľočky, 

a aj krásne rozprávočky. 

 

A už hrá nám pesnička, 

že sa končí básnička. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materská škola Smetanova 11, Košice 

Počet tried: 5 

Mgr. Demková M. 

smetanova11@gmail.com 

 

 
Doplňovanie viet deťmi 

Keď budem chodiť do materskej školy, tak . . . 

3 ročné deti  

4 ročné deti budem sa pekne hrať, kresliť. 

5 ročné deti 

budem sa hrať a spievať. 

budem sa učiť niečo nové. 

budem si skladať autá. 

6 ročné deti 
budem sa hrať, poslúchať a tešiť sa s 

kamarátmi. 

Najviac sa v materskej škole teším na . . . 

3 ročné deti na kreslenie, hračky, na koľajnice a vláčik. 

4 ročné deti na hranie, na pečenie, na deti. 

5 ročné deti 

najviac sa teším na kamarátov a na pani 

učiteľky. 

najviac sa teším na hračky. 

6 ročné deti kamarátov, pani učiteľky, spievanie a hračky. 

Myslím, že moja pani učiteľka v materskej škole  . . . 

3 ročné deti 
je veselá a usmievavá a vždy nám číta 

rozprávky. 

4 ročné deti je dobrá, stará sa o mňa, ľúbi ma, je pekná. 

5 ročné deti 

myslím, že sa o nás dobre stará a je dobrá. 

že je najlepšia, pekne spieva a vie hrať na 

hudobnom nástroji. 

že nás dobre stráži. 

6 ročné deti učí deti, robí smiešky, hrá sa s name. 

Myslím, že moji kamaráti v materskej škole. . . . 

3 ročné deti sú dobrí a usmievaví. 

4 ročné deti sa chcú so mnou hrať. 

5 ročné deti 

sú zábavní a vieme sa spolu super hrať. 

že budú moji kamaráti aj v škole. 

sú super, podelia sa o hračku. 

6 ročné deti sú dobrí, veľkí, hrajú sa spolu. 

Myslím si, že materská škola . . . 

3 ročné deti  

4 ročné deti je pekná, rád do nej chodím. 

5 ročné deti 

je plná pekných hračiek. 

je dobrá, lebo nás chráni pred dažďom 

a zimou. 

má krásny dvor, kde sa môžeme hrať a behať. 

6 ročné deti 
je dobrá, sú v nej pekné veci. 

 



Chcel(a) by som, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti bola mačička a psík. 

4 ročné deti bol bazén. 

5 ročné deti 

aby sme mali veľa bábik. 

chcel by som mať v škôlke veľa aut na 

hranie. 

aby som tu mal veľa kamarátov. 

6 ročné deti 

bolo dobre, bol v nej poriadok, čisto a aby sa 

leskla ako zlato, aby v nej bolo sladko ako 

med. 

Nechcem, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti  

4 ročné deti boli zlé neslušné deti. 

5 ročné deti 

aby tu bol krik. 

aby ma niekto štípal, búchal alebo behal po 

triede. 

nechcel by som sa hádať s kamarátom. 

6 ročné deti bol neporiadok. 

Rozdiel medzi materskou školou a základnou školou je podľa mňa . . . 

3 ročné deti  

4 ročné deti 
v škole sa učíme a sedíme v lavici a v škôlke 

sa hráme, v škole sa nespí. 

5 ročné deti 

podľa mňa, že sa v škôlke neučíme písať. 

že škôlka je trošku menšia ako škola. 

že v škôlke sa učíme niečo iné ako v škole. 

6 ročné deti 
v škole je škola a učíme sa v nej, v škôlke sa 

hráme. 

Materská škola očami detí 

4 ročné deti 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 ročné deti 

 

 
 

 
 

 

6 ročné deti 

 

 
 

 
 

 

 



Básnička o materskej škole 

 

Našej škôlke 5 ročné deti zo 4.triedy 

Stojí, stojí dom 

ktože býva v ňom? 

Chodia tu i detičky, 

spievajú si pesničky. 

Uhádnete čo je to? 

Predsa škôlka, tak je to. 

Všetci sa tu hráme, 

to je všetkým známe. 

Keď je drobcom smutno, 

býva tu aj rušno. 

Nakreslíme obrázky, 

počúvame rozprávky. 

Máme našu škôlku radi, 

to je báseň z našej vďaky. 

 

Básnička pre škôlku: 6 ročné deti z 5.triedy 

Máme škôlku obľúbenú, 

peknú, našu Smetanovu. 

Radi do nej chodíme, 

všeličo sa učíme. 

Čiarky, čísla, básničky, 

ba aj pekné pesničky. 

V srdiečku si ju uchováme, 

pretože ju tak radi máme. 

 

 

 

 

Básnička pre škôlku: 4 ročné deti z 3.triedy 
MILÁ ŠKÔLKA SMETANOVA, 

CHODÍM DO NEJ ZAS A ZNOVA. 
KAMARÁTOV VEĽA MÁM, 

RADA SA V NEJ HRÁM. 

 
BÁSNIČKA PRE ŠKÔLKU OD 3 ROČNÝCH DETÍ Z 2.TRIEDY 

V NAŠOM MESTE STOJÍ ŠKÔLKA, 
NA SMETANOVEJ ULICI. 

HRAJÚ SA V NEJ MALÉ DETI 
A HOVORIA SI SMETANKY. 

 

Básnička pre škôlku od detí z 1.triedy  

Máme škôlku maľovanú, 

veľkú krásnu upratanú. 

Veľa smiechu v nej, 

dobre nám je v nej. 

 

 

 



Materská škola Zelená 773/1, Smižany 

Počet tried: 3 

Mgr. Kenderová M. 

mszelena@centrum.sk 

 

 
Doplňovanie viet deťmi 

Keď budem chodiť do materskej školy, tak . . . 

5 ročné deti sa budem hrať, všetko viem. 

Najviac sa v materskej škole teším na . . . 

5 ročné deti na kamarátov, na hračky. 

Myslím, že moja pani učiteľka v materskej škole  . . . 

5 ročné deti je dobrá, ma veľa naučí. 

Myslím, že moji kamaráti v materskej škole. . . . 

5 ročné deti 
sa budú so mnou hrať, sú niekedy dobrí – 

niekedy zlí. 

Myslím si, že materská škola . . . 

5 ročné deti je pre deti, je pekná. 

6 ročné deti  

Chcel(a) by som, aby v materskej škole . . . 

5 ročné deti bolo veľa hračiek. 

Nechcem, aby v materskej škole . . . 

5 ročné deti bili kamaráti. 

Rozdiel medzi materskou školou a základnou školou je podľa mňa . . . 

5 ročné deti 
v MŠ sa hrajeme, v škole sa píšu domáce 

úlohy. 

Materská škola očami detí 

5 ročné deti 

 

 
 



 
 

 
Básnička o materskej škole 

 

Každé ráno do školičky, 

ponáhľajú sa nožičky. 

Všetky deti radosť majú, 

hračky na nich už čakajú. 

 

Autá, kocky, knihy, báby 

postavíme pekné hrady. 

Budeme sa spolu hrať, 

kamarátom pomáhať. 

 

A keď všetko spoznáme, 

hravo školu zdoláme. 

Keď to všetko zvládneme, 

na výlet my pôjdeme. 

 

Našu školu radi máme, 

hovoríme to aj mame. 

No a mama veru vie, 

že nám v škole dobre je. 

 

 

 

 

 



Materská škola Šalgotarjánska, Banská Bystrica 

Počet tried: 6 

PaedDr. Dobrotová Ľ. 

lubica.dobrotova@banskabystrica.sk 

 

 
Doplňovanie viet deťmi 

Keď budem chodiť do materskej školy, tak . . . 

3 ročné deti sa budem hrať; sa niečo nové naučíme. 

4 ročné deti 

sa naučíme písať; hráme sa tu, spinkáme tu, 

kreslíme, chodíme von a ešte aj jeme; 

cvičíme. 

5 ročné deti tak sa naučím nové veci. 

6 ročné deti 

keď vyrastiem, pôjdem do školy. 

sa musíme pekne pozdraviť a keď prší, tak 

musíme mať dáždnik. 

Najviac sa v materskej škole teším na . . . 

3 ročné deti 
kamarátov; hračky a na to, že pôjdem 

s maminkou domov. 

4 ročné deti 
kamarátov; že pozeráme tabuľu; na škôlku 

samotnú; že dávame odpadky do koša. 

5 ročné deti 

kamarátov; že sa môžem hrať s hračkami; na 

nové nápady; na pani učiteľku; na dobrý 

obed. 

6 ročné deti 

tancovanie, cvičenie, kamarátov, hračky. 

kamarátov; že ešte nemusím písať úlohy; že 

si sem donesiem čierneho psíka a budem sa 

s ním hrať; na kreslenie a na Anetku; na pani 

učiteľky; na hračky. 

Myslím, že moja pani učiteľka v materskej škole  . . . 

3 ročné deti je najlepšia, dobrá, usmiata. 

4 ročné deti 
píše, vyrába kadejaké výtvory, nás učí, píše 

na počítači. 

5 ročné deti 
je najkrajšia, najmilšia na celom svete, 

najveselšia. 

6 ročné deti 

je milá, super, pekná. 

sú Janky, sú dobré a milé, sú pekné; sa s nami 

hrajú hry, cvičia a tancujú; nám čítajú 

rozprávky; ale niekedy aj kričia, keď deti 

nepočúvajú alebo sa bijú alebo robia zle ako 

Filip; moja maminka ťa má rada, lebo si taká 

veľmi dobrá na detičky. 

Myslím, že moji kamaráti v materskej škole. . . . 

3 ročné deti sú šikovní a pekní. 

4 ročné deti sa hrajú, spievajú, hnevajú. 

5 ročné deti sú najlepší, najzábavnejší. 

6 ročné deti sú skvelí, kamarátski, veselí. 



sú šťastní; niekedy smutní, keď ich niekto 

buchne, tak plačú; prekvapení, keď niekto 

donesie nejakú hračku peknú. 

Myslím si, že materská škola . . . 

3 ročné deti je pekná, čistá, veľká a je nám v nej dobre. 

4 ročné deti je veľká, má dopravné ihrisko a sauničku. 

5 ročné deti je najlepšia na celom svete. 

6 ročné deti 

je veľká, farebná, plná hračiek, súťaží, je tu 

krásne dopravné ihrisko. 

je pekná, je veľká. 

Chcel(a) by som, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti bol tobogán, bola Nutella. 

4 ročné deti boli hračky. 

5 ročné deti bol kolotoč. 

6 ročné deti 

sme spávali aj v noci. 

bolo ticho, aby nehúkal semafor, lebo potom 

ohluchneme; aby sme nespali; aby sme dlhšie 

spali, aby sme narástli; aby bola väčšia; aby 

sme tu mali maličkého zajačika; aby sme tu 

mohli mať zbrane; aby sme mali palacinky. 

Nechcem, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti boli chrobáky a pavúky. 

4 ročné deti 
bol neporiadok, nechceme tu mať zlé deti 

a aby deti plakali. 

5 ročné deti bol krik a zlá nálada. 

6 ročné deti 

boli bacily, aby sa deti bili, strkali, nemali 

kamarátov, hovorili škaredé slová. 

bol krik; aby sa behalo; aby sme sa bili, ale 

aby sme sa pekne hrali; aby nám niekto robil 

zle, lebo potom musíme plakať. 

Rozdiel medzi materskou školou a základnou školou je podľa mňa . . . 

3 ročné deti V škole nie sú hračky, len papiere. 

4 ročné deti Do veľkej školy chodí moja Klára. 

5 ročné deti 
V materskej škole sa hráme, šantíme 

a v škole sa už musíme učiť. 

6 ročné deti 

V škôlke nedostávame zlé známky, keď niečo 

nevieme, v škôlke sa viac hráme, robíme 

radosť pani učiteľke. 

V škole sú tí väčší a v škôlke sú tí menší. 

A bábätká sú v jasličkách alebo doma 

s maminkou. V škôlke sa iba hráme a v škole 

sa stále len učíme a píšeme úlohy. V škôlke 

nemáme školskú tašku a veľkú tabuľu 

a zošity. V škole sú širšie chodby. Škola je 

väčšia a sú tam aj veľké schody. 

 

 

 

 



Materská škola očami detí 

4 ročné deti 

 

 
 

 
 

 

 
 

5 ročné deti 

 

 



 

 

 

6 ročné deti 

 

 
 



 
 

 
 

Básnička o materskej škole 

 

V našej triede Koníček, vieme veľa básničiek. 

V tejto básni rozpovieme, čo my všetko dobre vieme. 

Už sa viem sám obúvať, pani učiteľky počúvať. 

Lyžicu sa držať učím, do triedy vždy smelo vkročím. 

Dobré ráno zaprajem, dnešný deň si užijem. 

A potom, keď odchádzam, hračkám pekne zamávam. 

Dovidenia, čakajte ma, keď sa vyspím, prídem znova. 

 

Škôlka naša premilá, ja ti ódu zložím sám. 

Ráno vstanem a už viem, že do škôlky zas idem. 

V šatni sa ja vyzlečiem, rúčky mydlom umyjem, 

s kamarátmi pozdravím sa a už v triede iba hrám sa. 

Vyrábame, spievame, kreslíme a šantíme, 

vonku stále chodíme, za ruky sa držíme. 

Na obed sa nejeme, ale spať ísť musíme, 

na rodičov čakáme, vždy sa na nich tešíme. 

Škôlku našu rady máme, stále sa v nej zabávame. 

V našich malých srdciach ona zostane 

a keď trošku podrastieme, spomínať my všetci na ňu veľmi rady budeme. 

 

Moja škôlka milá! 

Máme škôlku na sídlisku, medzi panelákmi trošku, 

stojí tam už dlho, pamätá si ju aj môj ocko. 

Či je jar či zima, s kamarátmi stretávať sa treba. 

Najradšej sa všetci spolu hráme, zabávame sa stále. 

 



Naša škôlka má svoj deň, dnes spievame iba preň. 

Tancuj, spievaj, uč sa, hraj sa, tento deň sláv, zabávaj sa. 

Deti kričia: „Veď to bol super Deň materských škôl!“ 

Deti kričia: „Veď to bol super Deň materských škôl!“ 

Kamarátov zavolaj, za ruky sa pochytaj, 

Zaspievajme: „Olá, olá, nech žije materská škola!“ 

Deti kričia: „Veď to bol super Deň materských škôl!“ 

Deti kričia: „Veď to bol super Deň materských škôl!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základná škola s materskou školou Teplička 49 

Počet tried: 1 trieda (heterogénna) 

Kontaktná osoba: Chovancová I. 

belusova@gmail.com 

 

 
Doplňovanie viet deťmi 

Keď budem chodiť do materskej školy, tak . . . 

3 ročné deti budem vedieť písať. 

4 ročné deti mamka jej povedala, že nemá plakať. 

5 ročné deti sa veľa naučím. 

6 ročné deti sa budem hrať. 

Najviac sa v materskej škole teším na . . . 

3 ročné deti hrať sa. 

4 ročné deti na kreslenie. 

5 ročné deti na kamarátku. 

6 ročné deti na kamarátku. 

Myslím, že moja pani učiteľka v materskej škole  . . . 

3 ročné deti rozpráva sa s deťmi. 

4 ročné deti pani učiteľka pracuje. 

5 ročné deti pracuje. 

6 ročné deti dáva nám pracovný list. 

Myslím, že moji kamaráti v materskej škole. . . . 

3 ročné deti že sú dobrí kamaráti. 

4 ročné deti papáme, spíme a ideme domov. 

5 ročné deti chodia na prechádzku. 

6 ročné deti sa hrajú. 

Myslím si, že materská škola . . . 

3 ročné deti pekná. 

4 ročné deti je dobrá. 

5 ročné deti je najlepšia na svete. 

6 ročné deti neviem. 

Chcel(a) by som, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti aby prišiel vyliečený kamarát. 

4 ročné deti som dostala odmenu. 

5 ročné deti bola trampolína. 

6 ročné deti aby som nemusela spat. 

Nechcem, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti nechcem plakať. 

4 ročné deti nechcem plakať za mamkou. 

5 ročné deti som musela spat. 

6 ročné deti aby tu nebol neporiadok. 

Rozdiel medzi materskou školou a základnou školou je podľa mňa . . . 

5 ročné deti že v škole nie sú hračky. 

6 ročné deti v škole nebudem spat. 

 

 



Materská škola očami detí 

3 ročné deti 

 

 

5 ročné deti 

 

6 ročné deti 

 
Básnička o materskej škole 

 

Na známosť sa všetkým dáva, 

na Tepličke čerstvá správa. 

Toto je tá naša škôlka, 

vstúpte do nej všetci zvonka. 

Ráno sa tu pekne hráme, 

na desiatku chlebík máme 

pekne si aj zacvičíme 

aj hlavičku potrápime. 

Na prechádzku chodíme, 

na obed sa tešíme. 

Za obedom spinkáme 

a hurá domov bežíme! 

 

 

 



Materská škola Trebišovská 11, Košice 

Počet tried: 6 

Šolcová M. 

marika_11@azet.sk 
 

 
Doplňovanie viet deťmi 

Keď budem chodiť do materskej školy, tak . . . 

3 ročné deti sa všetko naučím. 

4 ročné deti 

mamky pre nás prídu. Budeme sa učiť 

básničky, pesničky, spať, za ruky sa držať, 

pekne sa správať. 

3-6 ročné deti budem mať veľa kamarátov a hračiek. 

5 ročné deti 
budem múdry, budem mať veľa nových 

kamarátov. 

6 ročné deti 
mamka s ockom budú môcť chodiť do práce 

a babka s dedkom na výlety. 

Najviac sa v materskej škole teším na . . . 

3 ročné deti kamarátov a hračky. 

4 ročné deti na učenie, kreslenie, na deti a pani učiteľky. 

3-6 ročné deti 
kamaráta Riška a na drevené vláčiky 

s koľajnicami. 

5 ročné deti 
to, že sa môžem hrať, učiť, mať pracovné 

listy a zošity. 

6 ročné deti deň v maskách, lebo ma nikto nespozná. 

Myslím, že moja pani učiteľka v materskej škole  . . . 

3 ročné deti je ako mama. 

4 ročné deti 
je dobrá, je  ako slniečko, je úžasná a má nás 

rada. 

3-6 ročné deti nosí rúško, aby na nás nekašľala. 

5 ročné deti 
hrá sa s deťmi, dáva na nich pozor a chodí 

s nami na vychádzky. 

6 ročné deti je šťastná, keď je trieda plná detí. 

Myslím, že moji kamaráti v materskej škole. . . . 

3 ročné deti sa na mňa tešia a chcú sa so mnou hrať. 

4 ročné deti 
sú dobrí, nehádajú sa, nebijú, neštípu, 

nehryzú, neprovokujú a nebehajú po triede. 

3-6 ročné deti mi budú brať hračky. 

5 ročné deti sú smiešni, lebo nemajú zuby. 

6 ročné deti sú najlepší, lebo sa hráme ako jedna rodina. 

Myslím si, že materská škola . . . 

3 ročné deti stojí, ani sa nehýbe. 

4 ročné deti je fajn, je perfektná. 

3-6 ročné deti 
je domček, kde je veľa detí a nie je tam 

mamka a ocko. 

5 ročné deti je dobrá a pripravuje nás do školy. 

6 ročné deti je dom, kde sa deti radi chodia hrať. 



Chcel(a) by som, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti bol živý pes. 

4 ročné deti 
boli hračky, papiere na písanie, aby sme sa 

pekne hrali. 

3-6 ročné deti 
aby chodila mamka so mnou hajky-

pinky/spinkať/ 

5 ročné deti 
boli moji kamaráti, čítali si knižky a hrali sa 

so mnou. 

6 ročné deti 

bol bazén, ľadové ihrisko a opičia dráha. 

a mohli by sme mať na školskom dvore aj 

skakací hrad. 

Nechcem, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti bolo niečo načmárané. 

4 ročné deti hádali, bili, boli zlé deti a jedli pomazánky. 

3-6 ročné deti sa spalo, aby tam plakali malé deti. 

5 ročné deti sme spali, deti kričali. 

6 ročné deti sa vŕtalo, búralo. 

Rozdiel medzi materskou školou a základnou školou je podľa mňa . . . 

3 ročné deti  

4 ročné deti že jedna je veľká a druhá je malá škola. 

3-6 ročné deti v škole sa nespí. 

5 ročné deti asi žiadny, všade sú deti a učitelia. 

6 ročné deti 
taký, že v škole sa nehráme, ale veľa učíme. 

A nebudeme tam musieť spať. 

Materská škola očami detí 

3 ročné deti 

4 ročné deti 

5 ročné deti 

6 ročné deti 

 

 
 

Básnička o materskej škole 

 

Báseň o škôlke 

Keď som v škôlke 

hrám sa rád, 

s každým som hneď kamarát. 

Kamarátov veľa mám, 

aj hračky im požičiam. 

Kreslím, strihám, maľujem, 

nožnicami strihať viem. 

Spoločne sa hráme, 

pani učiteľky radi máme. 

 

 



Materská škola Veterná 159, Námestovo 

Počet tried: 6 

Mgr. Trnková T. 

skolkabrehy@gmail.com 

 

 
Doplňovanie viet deťmi 

Keď budem chodiť do materskej školy, tak . . . 

3 ročné deti budem plakať. 

4 ročné deti budem mať oslavu. 

5 ročné deti budem mať veľa kamarátov. 

6 ročné deti naučím sa niečo nové. 

Najviac sa v materskej škole teším na . . . 

3 ročné deti na nové hračky. 

4 ročné deti na nových kamarátov 

5 ročné deti na pani učiteľky.. 

6 ročné deti že pôjdeme potom do školy. 

Myslím, že moja pani učiteľka v materskej škole  . . . 

3 ročné deti je pekná. 

4 ročné deti nás ľúbi a teší sa na nás. 

5 ročné deti pomáha nám. 

6 ročné deti hrá sa s nami rôzne hry. 

Myslím, že moji kamaráti v materskej škole. . . . 

3 ročné deti nemám kamaráta ja mám maminku. 

4 ročné deti 
čakajú ma v škôlke, aby sme sa mohli spolu 

hrať. 

5 ročné deti pomáhajú mi, keď niečo neviem. 

6 ročné deti pomôžu mi postaviť stavbu. 

Myslím si, že materská škola . . . 

3 ročné deti ja nechcem škôlku. 

4 ročné deti je super. 

5 ročné deti je miesto, kde mám veľa kamarátov. 

6 ročné deti je pekná. 

Chcel(a) by som, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti bola maminka. 

4 ročné deti bola pri nás pani uč. stále. 

5 ročné deti aby sme boli všetci zdraví a ľúbili. 

6 ročné deti nám dávali len cukríky. 

Nechcem, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti aby som nemusel papať. 

4 ročné deti boli deti smutné. 

5 ročné deti deti hovorili škaredo a bili. 

6 ročné deti aby sa spalo. 

Rozdiel medzi materskou školou a základnou školou je podľa mňa . . . 

3 ročné deti Neviem. 

4 ročné deti chodia tam len veľké deti. 

5 ročné deti v škole sa nehrá. 



6 ročné deti učí sa tam. 

Materská škola očami detí 

3 ročné deti 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

4 ročné deti 

 
 

 
 

5 ročné deti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 ročné deti 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Básnička o materskej škole 

 

Každé ráno chodíme 

do malého domčeka, 

niekto býva blízučko, 

niekto ide z ďaleka. 

 

Môže fúkať silný vietor, 

my sa stále tešíme. 

Každý deň sa v našej škôlke 

niečo nové učíme, 

 

Tí čo škôlku radi majú, 

tak si spolu zatlieskajú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materská škola Vinohradská 7 - elokované pracovisko  

MŠ Kalinčiakova 1, Hlohovec 

Počet tried: 4 

Števová J. 

ms.vinohradska7hc@gmail.com 

 

 
Doplňovanie viet deťmi 

Keď budem chodiť do materskej školy, tak . . . 

3 ročné deti sa budem hrať s deťmi. 

4 ročné deti 
cvičíme,  budeme zdraví. Tešíme sa na naše 

učiteľky. 

5 ročné deti 
budeme múdry, lebo všeličo robíme. Hrám sa 

s kamarátmi a doma som sám. 

6 ročné deti sa všetko naučím. 

Najviac sa v materskej škole teším na . . . 

3 ročné deti pieskovisko. Hračky. Deti. 

4 ročné deti 

že tu môžeme, aj spinkať. Na svojich 

kamarátov a na lego. Na školský dvor, kde 

máme bludisko. 

5 ročné deti 

na hry s kamarátmi. Na vychádzky, lebo 

chodíme do múzea, zámockej záhrady. Na 

školský dvor, máme dopravné ihrisko 

a môžeme sa kolobežkovať a bicyklovať. 

6 ročné deti zahrať sa s kamarátmi. 

Myslím, že moja pani učiteľka v materskej škole  . . . 

3 ročné deti sa volá Stanka a Majka. 

4 ročné deti 
spieva nám „Vláčik kolajáčik“, keď ideme do 

umyvárky a cikať. Je dobrá. 

5 ročné deti 

môžeme s ňou vystrihovať. Robíme dobré 

hry. Kreslí s nami. Učí nás. Má nás rada, lebo 

tancujeme. 

6 ročné deti je dobrá. 

Myslím, že moji kamaráti v materskej škole. . . . 

3 ročné deti sa hráme spolu. 

4 ročné deti sme lienky. Hrajú sa so mnou. Sú dobrí. 

5 ročné deti 
môžeme sa každý deň rozprávať. Hovoríme si 

príhody. 

6 ročné deti že sa s nimi najlepšie hrá. 

Myslím si, že materská škola . . . 

3 ročné deti je pekná. Máme piesok. 

4 ročné deti 
je farebná. Máme ihrisko a kolobežky, aj 

bicykle. 

5 ročné deti 

je veľká, má veľa hračiek a veľa krabíc lega. 

máme Margarétkinu záhradku, kde sadíme, 

kopeme. 

6 ročné deti je najlepšia. 



Chcel(a) by som, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti bola mama. 

4 ročné deti 
chcela by som sa hojdať. Pozerať rozprávku 

na veľkom televízore. 

5 ročné deti 
každý deň sa chcem kolobežkovať na ihrisku. 

hrať futbal. Kresliť na dvore s kriedou. 

6 ročné deti aby všetky deti poslúchali a boli dobrí. 

Nechcem, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti nechcem papať. 

4 ročné deti neposlušné deti. 

5 ročné deti 
nechcem oddychovať a spať. Nechcem 

spievať. 

6 ročné deti aby si deti robili zle, aby sa nehádali... 

Rozdiel medzi materskou školou a základnou školou je podľa mňa . . . 

5 ročné deti 
chodia tam veľké deti. Moja sestra chodí do 

školy. 

6 ročné deti 
v MŠ sa hráme ale aj učíme, oddychujeme. 

v ZŠ sa už musia učiť, dostávajú známky. 

Materská škola očami detí 

3 ročné deti 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



4 ročné deti 

 

 
 

5 ročné deti 

 

 
 

6 ročné deti 

 

 
 

 
 



 
Básnička o materskej škole 

 

Naša materská škola „Margarétka“ 

Každý z nás má pekné meno, 

Danka, Zuzka, Janko, Fero. 

Každý kričí a volá, 

Margarétka sa naša MŠ volá. 

Spoločná hra nás  vždy počká, 

zažiarili deťom očká. 

Margarétka kvietok malý, 

my ťa máme všetci radi. 

 

Naša škôlka 

Ja sa volám malá Betka 

a naša škôlka je Margarétka, 

rada do nej chodievam, 

s kamarátmi sa tam hrám, 

aj pani učiteľky poslúcham. 

 

O materskej škole 

V tej našej škôlke 

je veselo. 

Komu by sa do nej 

chodiť nechcelo 

 

Do školičky 

Do materskej školičky 

ponáhľajú detičky. 

Rýchlo pusu maminke, 

hračku nechám na skrinke, 

lebo v triede mravčekov 

máme veľa bábik, áut a vláčikov. 

 

Pohráme sa s kamarátmi, 

Zacvičíme, nech sme zdraví. 

Na obed si mäsko dáme 

s plným bruškom zaspinkáme. 

A pri dverách o chvíľku 

zbadám svoju maminku. 

 



Materská škola Vítkovce 

Počet tried: 1 

Mgr. Mikulová D., MBA 

ms.vitkovce@gmail.com 

 

 
Doplňovanie viet deťmi 

Keď budem chodiť do materskej školy, tak . . . 

3 ročné deti vyrastiem. 

4 ročné deti sa budeme spolu hrať. 

5 ročné deti niečo sa naučíme. 

6 ročné deti veľa sa naučíme a máme veľa kamarátov. 

Najviac sa v materskej škole teším na . . . 

3 ročné deti na hračky. 

4 ročné deti na kamarátov. 

5 ročné deti na pani učiteľku. 

6 ročné deti na to, že vždy niečo nové robíme. 

Myslím, že moja pani učiteľka v materskej škole  . . . 

3 ročné deti je dobrá. 

4 ročné deti je milá, má dlhé vlasy a je chránená. 

5 ročné deti stále niečo vymýšľa. 

6 ročné deti je na nás veľmi milá a je najlepšia. 

Myslím, že moji kamaráti v materskej škole. . . . 

3 ročné deti sú pekní. 

4 ročné deti sú super. 

5 ročné deti spolu sa hrajú, pomáhajú si a sú dobrí. 

6 ročné deti všetci sme kamaráti a všetci sa tu máme radi. 

Myslím si, že materská škola . . . 

3 ročné deti je dobrá. 

4 ročné deti je domček, kam chodia detičky. 

5 ročné deti je to dobrá vec. 

6 ročné deti 
je škola, kde sa učíme, aby sme mohli isť do 

veľkej školy. 

Chcel(a) by som, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti bolo pekne. 

4 ročné deti bolo vždy dobre. 

5 ročné deti bolo vždy veselo. 

6 ročné deti sme mali nové ihrisko pre deti. 

Nechcem, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti bolo málo hračiek. 

4 ročné deti varili paradajkovú polievku. 

5 ročné deti bola iná pani učiteľka. 

6 ročné deti bola drožďová a rybacia nátierka. 

Rozdiel medzi materskou školou a základnou školou je podľa mňa . . . 

3 ročné deti neviem. 

4 ročné deti vo škôlke sú malé deti a v škole veľké. 

5 ročné deti vo škôlke spíme a v škole nie. 



6 ročné deti vo škôlke sa hráme a v škole sa učia. 

Materská škola očami detí 

3 ročné deti 

 

 
 

4 ročné deti 

 

 
 

5 ročné deti 

 

 
 

6 ročné deti 

 

 
 



Básnička o materskej škole 

 

Materská škola. 

 

Stojí, stojí žltý dom 

ktože asi chodí doň? 

Chodia tam len deti malé, 

veselé a usmievavé. 

Každý deň sa spolu hrajú, 

tancujú aj počítajú. 

Spievajú si pesničky, 

recitujú básničky. 

Kreslia, píšu, maľujú, 

z kociek domy stavajú. 

Veselo je v našej škole 

hneď sme všetci v jednom kole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materská škola Spišský Hrušov 217 

Počet tried: 2 

Šoltésová E. 

mshrusov@centrum.sk 

 

 
 Doplňovanie viet deťmi 

Keď budem chodiť do materskej školy, tak . . . 

3 ročné deti budem tancovať a cvičiť. 

5 ročné deti budem sa hrať na pani učiteľku. 

6 ročné deti budem sa tam učiť do školy. 

Najviac sa v materskej škole teším na . . . 

3 ročné deti učiteľky. 

5 ročné deti na čítanie kníh. 

6 ročné deti na hračky, hranie a pani učiteľky. 

Myslím, že moja pani učiteľka v materskej škole  . . . 

3 ročné deti moje učiteľky v škôlke sú dobré. 

5 ročné deti učiteľka v MŠ nám bude čítať iba úlohy. 

6 ročné deti učiteľka nás ľúbi. 

Myslím, že moji kamaráti v materskej škole. . . . 

3 ročné deti sú Jožko a Tobias, lebo sa so mnou hrajú. 

5 ročné deti moji kamaráti v škôlke sú najlepší. 

6 ročné deti majú sa veľmi radi navzájom. 

Myslím si, že materská škola . . . 

3 ročné deti je naša. 

5 ročné deti materská škola je najlepšia. 

6 ročné deti materská škola je veľmi dobrá. 

Chcel(a) by som, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti boli pekné kuchynky na varenie. 

4 ročné deti aby sme sa hrali s plastelínou. 

5 ročné deti 
veľa učilo, kreslilo, maľovalo 

a obliekalo. 

6 ročné deti aby sme sa stále len hrali. 

Nechcem, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti aby ma Lukáš hryzol. 

6 ročné deti aby sa spalo, aby sa nikto nebil. 

Rozdiel medzi materskou školou a základnou školou je podľa mňa . . . 

5 ročné deti 
v škôlke sa hráme aj píšeme, 

kreslíme,cvičíme. 

6 ročné deti 
v škôlke sa môžeme aj hrať aj sa učíme, 

aby sme mohli ísť do školy. 

 

 

 

 

 

 



Materská škola očami detí 

3 ročné deti 

 

 
 

6 ročné deti 

 

 
 

Básnička o materskej škole 

MŠ ,,Zvedavá Lienka“ 

 

My sme lienky, malé lienky, do  škôlky si chodíme, 

veľa sa v nej naučíme, spievame a cvičíme. 

 

Na dvore si športujeme, aj pokusy robíme 

a ľudové tradície veľmi dobré poznáme. 

 

Privítame Mikuláša, Morenu mi spálime, 

aj basu si pochováme, máj postavíme. 

 

A že sme šikovní? My to dobre vieme! 

Na školskom záhone s láskou pracujeme. 

 

Zasejeme, polievame, aj presádzať vieme, 

redkvičku, hrach aj jahôdky potom maškrtíme. 

 

Musíme už písať, strihať, hračky musia bokom 

aby sme šli do školy, smelo, rezkým krokom. 

 

 

 

 



Materská škola Bystrany 98, Bystrany 

Počet tried: 5 

Pendráková J. 

materskaskola98@gmail.com 

 

 
Doplňovanie viet deťmi 

Keď budem chodiť do materskej školy, tak . . . 

3 ročné deti ...zahrám sa s hračkami... 

4 ročné deti ..... ....budem sa hrať s kamarátmi. 

5 ročné deti ....budem múdry. 

6 ročné deti 
....budem vedieť veľa básničiek, pesničiek 

.....budem písať pekné čiary,... 

Najviac sa v materskej škole teším na . . . 

3 ročné deti ...hračky. 

4 ročné deti ...kamarátov. 

5 ročné deti ....kamarátov a p. učiteľky. 

6 ročné deti ......na to, že sa naučím nové veci do školy. 

Myslím, že moja pani učiteľka v materskej škole  . . . 

3 ročné deti 
...je  dobrá. 

 

4 ročné deti 
....pomáha nám pri obliekaní, keď ideme na 

prechádzku. 

5 ročné deti ....je usmievavá. 

6 ročné deti 
...je múdra, lebo pozná veľa básničiek, 

pesničiek. 

Myslím, že moji kamaráti v materskej škole. . . . 

3 ročné deti ...sa radi hrajú. 

4 ročné deti ....sú poslušní...Niekedy aj nie😊 

5 ročné deti 
....sa na mňa tešia ,že kedy prídem do 

škôlky. 

6 ročné deti ....radi chodia do škôlky. 

Myslím si, že materská škola . . . 

3 ročné deti ...je pekná. 

4 ročné deti ...je čistá. 

5 ročné deti .....pekne vyzdobená. 

6 ročné deti ....je náš druhý domov. 

Chcel(a) by som, aby v materskej škole . . . 

3 ročné deti ....som sa mohol hrať... 

4 ročné deti ...som mal veľa kamarátov. 

5 ročné deti .....aby sme chodili na výlety do ZOO. 

6 ročné deti ...aby som nemusel spať. 

Nechcem, aby v materskej škole . . . 

4 ročné deti 
.....plakali kamaráti, keď odíde mamka do 

svojej roboty. 

5 ročné deti .....p. kuchárky varili to, čo nemám rada☹ 



6 ročné deti ....bolo veľa bacilkov. 

Rozdiel medzi materskou školou a základnou školou je podľa mňa . . . 

3 ročné deti Hmmmmm........ 

4 ročné deti 
....budeme viac sedieť za stolom....budeme 

sa menej hrať. 

5 ročné deti 

Mamka mi kúpi školskú tašku, dá mi do nej 

desiatu  a knihy...a tak budem chodiť do 

školy. 

6 ročné deti ...v ZŠ už nebudeme spať....Huraaaaaaa😊 

Materská škola očami detí 

3 ročné deti 

 

 
 

4 ročné deti 

 

 
 

5 ročné deti 

 

 
 

 



6 ročné deti 

 
 

Básnička o materskej škole 

 

Do škôlky Ja chodím rád, so mnou aj môj kamarát... 

Učíme sa ,spievame...Potom obed spapáme.... 

A tak .... bežte deti do postieľok ,poobede treba spať... 

Keď sa dobre vyspinkáme, budeme sa znova hrať....:) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁVER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Dňa materských škôl na Slovensku je jedinečným a originálnym nápadom tak, 

ako sú názory a interpretácie Vašich detí v podobe doplňovacích viet, obrázkov 

a vymyslených básničiek (aj keď niektoré sú výtvorom pani učiteliek).  

 

 

Obsah všetkých formulárov uvádzame v pôvodnom znení. Upravili sme len formu tabuliek 

a záhlavie, aby sme mali jednotné vstupy ku každej materskej škole. Obrázky  v podobe 

výkresov alebo fotografií, keďže boli v rôznych formátoch, bolo najnáročnejšie spracovať. 

Vvýtvarná prehliadka prác Vašich detí nech je inšpiráciou pre všetkých a aj pre tie materské 

školy, ktoré sa v tomto roku nezapojili do našej výzvy. Básničky o materských školách môžu 

byť kvalitnou studnicou nových autorských nápadov, ktoré určite obohatia témy týždňov 

zameraných na materskú školu a všetko, čo s ňou súvisí. Názory a interpretácie detí na 

predostreté témy, snáď vyčarujú úsmev na Vašej tvári, ale možno aj zamyslenie sa nad 

úprimnosťou a čistotou detských odpovedí.  

 

 

Veríme, že sme spoločne s Vami a pre Vás pripravili jedinečnú paletu inšpirácii 

a zujímavého čítania, ktoré nás všetkých vzájomne obohatí a stále nám bude 

pripomínať oslavu  

Dňa materských škôl na Slovensku v roku 2021. 

 

editori 
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