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OBČASNÍK ROZPRÁVKOVÝCH JASLIČIEK MESTA BANSKÁ BYSTRICA  

Milí rodičia, zamestnanci a čitatelia Jasličkára, 

dostávate do rúk druhé vydanie nášho občasníka Jasličkár, v ktorom sa chceme podeliť 

a priblížiť Vám významnú udalosť 60. výročie založenia Rozprávkových jasličiek, ktoré sme 

oslávili 1.6.2022 spolu s najkrajším dňom v roku Medzinárodným dňom detí. Za 60 rokov 

prešlo  jasličkami viac ako 4500 detí. Mnohí rodičia sami navštevovali toto zariadenie a s láskou 

a dôverou nám zverujú svoje deti i dnes.  

Pri príležitosti osláv sme spolu s Vami milí rodičia a deti, s vedením Mesta Banská Bystrica a 

bývalými i súčasnými zamestnancami uviedli do života nové logo, ktoré označuje naše štyri 

triedy podľa jednotlivých zvieratiek a deti ich už veľmi dobre poznajú.  

 

 

 

 



 

Okrem loga sme uviedli do života aj  tento nový občasník Jasličkár, prostredníctvom ktorého 

vám chceme sprostredkovať informácie od odborníkov na rôzne témy a pravidelne vás 

informovať o pripravovaných aktivitách a podujatiach organizovaných v jasličkách.  

 

 

Pre deti boli v tento slávnostný  deň pripravené rôzne zaujímavé aktivity. Počas celého 

popoludnia nás sprevádzala detská skupina Nobbo, nechýbal deťmi obľúbený skákací hrad 

Vláčik Tomáš, a predstavenie „Ako išlo vajce na vandrovku“ a  „Tri prasiatka“ v spolupráci 

Divadielkom TUŠ. Celý slávnostný deň sme ukončili nezabudnuteľnou tortou a ohňostrojom. 

 

 

 



 

 

Do budúcna si prajeme, aby  jasličky aj naďalej napredovali a poskytovali kvalitnú výchovu 

a vzdelávanie, a tak vytvárali  čo najlepšie  podmienky,  priaznivú klímu a estetické zdravé 

prostredie pre tých najmenších. Naším cieľom je zanechať v malých jasličkároch pekné zážitky 

a v rodičoch spokojnosť so starostlivosťou o ich poklady a tým šíriť nášmu mestu dobré meno 

jasličiek. Sme presvedčení a zároveň hrdí na to, že deti, ktoré navštevovali a navštevujú jasličky  

si  radi zaspomínajú na čas strávený s nami.  

Poslaním Rozprávkových jasličiek je okrem výchovného procesu a služieb poskytovaných 

v zmysle zákona č.  448/2008 Z.z., § 32b aj neustála modernizácia. V roku 2022 sme exteriér 

vynovili novými certifikovanými hernými prvkami, v interiéri došlo ku kompletnej výmene 

matracov, posteľnej bielizne a nábytku, ktorý je pre deti bezpečnejší a modernejší. Taktiež sme 

investovali do nového oblečenia pre deti. 

Získaný grant od Nadácie Veolia:  

V spolupráci s Nadáciou Veolia sme vypracovali žiadosť o získanie finančných prostriedkov na 

realizáciu projektu „Poď sa hrať“ za účelom doplnenia posedenia pre deti a rodičov v areály 

jasličiek. Naša snaha bola odmenená a Nadácia nám poskytla 2500 €. Veríme, že aj týmto 

spríjemníme chvíle strávené v priestoroch záhrady.                                                                                                                          

 

                                                

 

 

 

                                                                                                                                                                                                        



Čo sme pripravili? 

Odborný seminár na Tému: Ako tvoríme vzťahy a vzťahové väzby  

 

Rozprávkové jasličky v spolupráci s Centrom včasnej intervencie, n.o. pripravili pre rodičov a 

všetkých záujemcov v meste Banská Bystrica dňa 29. septembra 2022 odbornú prednášku na 

tému: „Ako tvoríme vzťahy a vzťahové väzby“. Seminár viedla lektorka Mgr. Eva Mrenicová, 

dlhoročná uznávaná odborníčka v tejto oblasti. V rámci prednášky bolo možné konzultovať 

rôzne  problémy a situácie spoločne i individuálne.  

 

 

Lektorka otvorila tému tým, že zdôraznila, aké sú 

vzťahy dôležité a ako nás ovplyvňujú celý život. 

Oboznámila rodičov s vytváraním vzťahových väzieb 

v jednotlivých fázach vývinu dieťaťa a akým 

spôsobom ich vieme posilniť. 

Pocit bezpečia po narodení dieťaťa vytvára kruh 

potrieb:  

 POTREBA - je to signál, kedy dieťa  potrebuje jesť,    

      piť , objať, prebaliť ... 

 USPOKOJENIE - regulácia emócií a splnenie    

       potrieb dieťaťa 

 DÔVERA - keď sa vytvára u dieťaťa pripútavajúce  

      sa správanie, kedy dieťa vyhodnocuje čo je     

      bezpečné/nebezpečné, reaguje na výraz tváre,  

      tón   hlasu, zvuk, dotyk... 

Dieťa, ktorého potreby sú napĺňané: 

 verí, že svet je bezpečné miesto 

 môže sa spoľahnúť na dospelého 

 môže sa uvoľniť a učiť sa 

 má vyššiu dôveru a sebaúctu 

 môže sa dobre osamostatniť 

V závere prednášky lektorka povzbudila rodičov a odporučila im naučiť sa počúvať, veriť si 

a vedieť žiť s vedomím, že dokonalý rodič neexistuje. 

 

 

 

 

 



Informačný letáčik pre rodičov a ich deti: „Prečo je adaptácia dôležitá ?“ 

 

Najmä pre nových jasličkárov sme 

pripravili informačný letáčik, ktorý 

rodičov a príbuzných oboznámil o 

prvých krokoch pred vstupom do 

kolektívu a prečo je adaptačný proces 

v jasličkách dôležitý. Adaptácia prináša 

množstvo zmien pre dieťa, ale aj pre 

rodiča, preto sme im chceli aspoň 

trochu priblížiť čo sa deje s dieťaťom 

počas prvých dní, aké sú jej jednotlivé 

kroky a ako čo najprirodzenejšou 

cestou zvládnuť toto obdobie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre úsmev – pár        „   “ (myšlienok) našich jasličkárov 

 Opatrovateľa Zuzka uspávala deti a Jazmínka stále rozprávala.  

Tak jej hovorí: 

„ Lucka spinká, Peťko tiež spinká, a keď sa zobudia dostanú lentilku.“  

Jazmínka  hneď zavrela oči a hovorí:  

„Aha Zuzka vidíš aj ja už spím.“ 

 

 Deti sa učili novú pesničku o žabke:  

„Ja som žabka, Ty si žabka.“  

Zrazu sa Tobiasko postavil a s plačom povedal: 

„Veď, ale ja som Žabka, nie oni!“  

 

 

 

 



Rozlúčka s jasličkármi  

Koniec mesiaca august sa niesol v znamení rozlúčky s jasličkármi. Na nástup do materských škôl sme 

pripravili 40 detí a veríme, že budú s láskou spomínať na ich Rozprávkové jasličky. Prajeme im veľa 

nových zážitkov a kamarátov. 

               

 

 

Obľúbený  recept našich jasličkárov  

TVAROHOVÝ NÁKYP S MARHUĽOVOU OMÁČKOU 

Suroviny: 

     tvaroh 

 maslo 

 vajcia 

 práškový cukor 

 krupica  

 mlieko 

 vanilkový cukor 

  olej 

  marhuľový kompót 

  pudingový prášok – vanilkový 

Postup: Maslo vymiešame s cukrom a žĺtkami. Pridáme krupicu, prelisovaný tvaroh, mlieko, 

vanilkový cukor, vyšľahaný sneh z bielkov a zľahka zamiešame. Vylejeme na vymastený 

a hrubou múkou posypaný pekáč a pečieme 1,5 hodinu.  

Omáčka: marhuľový kompót rozvaríme s cukrom a prelisujeme, vzniknutú zmes prilejeme 

k mlieku. V studenej vode rozmiešaný vanilkový puding varíme do zhustnutia a zmiešame 

s prelisovanými marhuľami. Nákyp podávame pokrájaný na kocky a poliaty marhuľovou 

omáčkou.                                                                                                       Dobrú chuť! 



Informačné okienko  

V mesiaci október – november 2022 sa konali aktivity: 

 Deň mojej hračky  

 Divadielko  

 Slávnosť svetielok – vykrajovanie tekvíc 

 

V mesiaci december 2022 pripravujeme:  

 Pečenie medovníkov 

 Návšteva Mikuláša – 6.12.2022 

 Vianočné posedenie – 15.12.2022 

 

 

Milí naši čitatelia, 

dúfame, že sa vám naše druhé číslo JASLIČKÁRa páčilo a budeme radi, keď nám napíšete svoje 

názory, podnety, postrehy na: 

 e-mail: jasle.snp@banskabystrica.sk 

 alebo nám ich osobne odovzdáte 

  či zašlete poštou na adresu: Rozprávkové jasličky 

       Trieda SNP 1763/15  

  974 01 Banská Bystrica 

 

 Tešíme sa na vás aj v ďalšom čísle JASLIČKÁR. 

 

                                                                               kolektív zamestnancov Rozprávkových jasličiek 
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Neprešlo jazykovou korektúrou. 
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Obrázok pre našich jasličkárov 
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MENO A PRIEZVISKO 

Vyfarbi, prines a vyzdob našu nástenku v Rozprávkových jasličkách 


