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Inka si zo začiatku ťažko 
zvykala na škôlku. K tomu, 
aby sa tam cítila lepšie jej 
určite pomohli iné deti, uči-
teľky, ale aj činnosti, ktoré 
vedela zahĺbene robiť. Veľ-
kým živlom spočiatku pre ňu 
bola voda - rada prelievala, 
robila penu z mydla, umýva-
la riad a čistila zrkadlá. Ne-
skôr sa veľmi rada starala o 

kvietky, čistila topánky a s veľkou obľubou robila zapínacie 
rámy, ktoré jej pomáhali k väčšej samostatnosti pri prezlie-
kaní. Keď si už zvykla na prostredie často robila s valčekmi, 
ružovou vežou a hnedými schodmi. Medzi jej najväčšiu vá-
šeň patrili zvieratká, ktoré veľmi rada spoznávala prostred-
níctvom knižiek, kartičiek a miniatúr.  

Inka 



Veronika je veľmi energické dievčatko, 
ktoré má rada pohyb a všetko, čo s 
ním súvisí. Veľmi rada tancuje a spie-
va. Spočiatku ju veľmi bavil praktický 
život, hlavne odšťavovanie, lúskanie 
orieškov a robenie zeleninového šaláti-
ku. Veronika mala tiež veľmi rada 
kreslenie a tvorivé dielne. Neskôr si jej 
pozornosť získala matematika pro-
stredníctvom Seguinových tabuliek a 
bankovej hry. Rada spoznávala pís-
menká prostredníctvom šmirgľových 
písmen, ktoré potom zapisovala do 
krupice.  

 

Keď k nám Damiánko pri-
šiel nejaký čas deti iba po-
zoroval. Bolo to pre neho 
nové prostredie, deti, uči-
teľky. Postupom času sa za-
čal zaujímať o ružovú vežu, 
hnedé schody a skúšal s ni-
mi experimentovať aj so za-
krytými očami. Dnes ho 
veľmi baví praktický život - 
mletie kávy, príprava zele-
ninových šalátov, odšťavo-
vanie.  
Taktiež ho lákajú aj geometrické telesá, geografia (veľmi 
rád spoznáva kontinenty a zvieratká, ktoré tam žijú). V sú-
časnosti sa snažíme pracovať na matematike cez červeno-
modré tyče, vretienka a šmirgľové čísla.  
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V roku 2015 sa vďaka donorom, ktorým srdečne ďakujeme podarilo vy-

zbierať 915€, pričom náklady na stravu 3- och detí v štipendijnom fonde 

činili 1440€ ( celkové školné vo výške 6480€). Vďaka donorom sa nám po-

darilo pokryť 63,5% nákladov na stravu.  

Normatívne prostriedky nepokrývajú ani 40% celkové-

ho rozpočtu SMŠ. Chceme zachovať myšlienku podpo-

ry deťom z málopodnetného prostredia, ktoré budú 

navštevovať SMŠ bezodplatne a preto sme sa rozhodli 

zriadiť štipendijný fond, do ktorého môžu prispievať 

všetci a zvýšiť tak šancu na iný život pre deti z margi-

nalizovaných komunít. Finančné prostriedky nazbiera-

né do fondu budú transparentne použité na krytie ná-

kladov detí v SMŠ, t.j. stravné poplatky. 


