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JESENNÝ DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL 

Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, v rámci sprievodných aktivít k Dňu 

materských škôl na Slovensku, organizuje už štvrtý rok Jesenný deň materských škô. Tento deň 

realizujeme pre deti z fakultných materských škôl a je odporúčaný pre všetky materské školy na 

Slovensku aj v Pedagogicko-organizačných pokynoch, ktoré vydáva Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu v SR.   

 Z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP) 

vznikla myšlienka usporiadať Deň materských škôl na Slovensku. Významným medzníkom 

v dejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku je 4. november 1829 – dátum vzniku 1. detskej 

opatrovne na území Slovenska v Banskej Bystrici. Jej zakladateľkou bola grófka Mária Terézia 

Brunswická. Prvým učiteľom v Banskobystrickej opatrovni bol Matej Kern. Pôsobil tu do roku 

1834. Učiteľmi mohli byť iba muži, ženy pôsobili ako opatrovateľky, pomocníčky. Požiadavka 

vzdelania a výchovy sa vyžadovala aj od učiteľov a učiteľky opatrovní. Učiteľky svoje vzdelanie 

získavali na dvojročnom kurze pre učiteľky materských škôl v Prešove. Tu sa kandidátky nielen 

učili, ale čítali si Komenského Informatórium, rozoberali Pestalozziho diela, oboznamovali sa 

s Wilderspinovými názormi na výchovu detí predškolského veku.   

Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity už štvrtý rok oslavuje tento deň a nazvala si ho Jesenný 

deň materských škôl, ktorý sa uskutočnil dňa 24. októbra 2018. Do priestorov fakulty prišli deti 

s pani učiteľkami z piatich fakultných materských škôl (MŠ Bernolákova, Budovateľská, 

Čapajevova, Mirka Nešpora a Sabinovská), ktoré prijali naše pozvanie  v čase od 9,00 do 11,00 

hod. Študentky prezlečené za šašov vítali deti s pani učiteľkami a usádzali ich do pripraveného 

hľadiska. Pre deti si študenti pod vedením Petra Vatraľa pripravili divadelné predstavenie pod 

názvom Zdenkova oslava. Študentky 2. ročníka študijného magisterského programu Predškolská 

pedagogika pripravili pre deti v tento deň aktivity plné hier, tvorivosti a radosti. Pomáhali aj  

študenti bakalárskej a magisterskej formy štúdia.   

Detičky sa na chvíľu stali veľkými školákmi, ktorí plnili rôzne zaujímavé úlohy. Aktivity boli 

rozdelené do štyroch učební a využitá bola aj chodba a každá aktivita mala svoj názov, obsah 

a splnenie úloh deťmi bolo odmenené pečiatkou na diplom, ktorý si odniesli ako pamiatku na tento 

deň domov. Deti výsledkami svojich prác vyzdobili interiér fakulty a niektoré si aj zobrali domov. 

Svoju šikovnosť mohli ukázať pri prekonávaní Lesnej cestičky, pri zhotovovaní Jesenných 
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obrazov, rôznych lesných zvieratiek  a výrobe čeleniek, vďaka ktorým sa deti na chvíľočku stali 

kráľovnami a kráľmi. Chytľavá melódia sa niesla z ďalšej miestnosti  a super deti zvládli nácvik 

tančeka  na pieseň  Superdeti.  

Podujatie otvoril prodekan PF, dr. Radoslav Rusňák, ktorý privítal deti spolu s pani učiteľkami na 

pôde našej fakulty. Akcie sa zúčastnilo 50 detí spolu so svojimi učiteľkami.  Pre deti bolo 

pripravené malé občerstvenie a spoločné zážitky umocnil na začiatku Jesenného dňa materských 

škôl spev Hymny Dňa materských škôl na Slovensku. Na záver tohto slávnostného dňa sme si 

spoločne zatancovali a nádherné fotografie nám tento deň budú stále pripomínať.   

Podujatie Pedagogickej fakulty PU v Prešove pod názvom Jesenný deň materských škôl, 

organizované študentmi a učiteľmi Pedagogickej fakulty PU, je už tradičnou aktivitou pre fakultné 

materské školy. Aktivitou rozširujeme a prehlbujeme spoluprácu s fakultnými materskými školami 

a zároveň sa zapájame do sprievodných aktivít k Dňu materských škôl na Slovensku a tak 

podporujeme význam, poslanie a opodstatnenie materskej školy v živote dieťaťa.  
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