
POSTREHY PRVÁČKY, ALEBO ČO MI DAL ROK NA TEJTO ŠKOLE  
(školský rok 2010/2011)

Ty ideš opäť do školy? Znela možno otázka nejedného z našich 
príbuzných,  známych..  Nech  už  sú  dôvody  začatia  štúdia  na 
Pedagogickej  a sociálnej  akadémii  na  Bullovej  ulici  v Bratislave 
akékoľvek,  sme  tu  a po  úspešnom  absolvovaní  skúšok  vieme,  že 
štúdium  popri  zamestnaní  na  tejto  akadémii,  ktorá  myslí  aj  na  nás, 
pracujúcich,  bolo  adekvátne  našim  vedomostiam  v 1.  ročníku 
ohodnotené.

Študovať popri zamestnaní, ale aj ostatných povinnostiach, je pre 
každého  isto  náročné,  avšak  záleží  od  nás-ľudí,  ako  sa  na  veci 
pozeráme..  Hovorí  sa,  že  kto  chce,  hľadá  spôsoby,  kto  nie,  hľadá 
dôvody. 

Ostatný rok nám priniesol mnoho – bol pestrý, niekedy náročnejší, 
inokedy zábavný, no poučný. Najskôr prišlo zoznamovanie sa s novými 
ľuďmi, kolegyňami z praxe, pedagógmi a ich názormi, cennými radami.. 

Veľká vďaka patrí našim pani profesorkám, ktoré sa snažili niekedy 
pre  nás  “nekonečné”  hodiny  strávené  za  lavicou  spestriť  svojimi 
profesionálnymi zážitkami z praxe.

Nedá  nám  opäť  nespomenúť  naše  pani  profesorky  aj  za 
poskytnutie  študijných  materiálov,  (ktoré,  žiaľ,  na  niektorých  školách 
bývajú často raritou), vždy nám ich doručili vopred, a v plnej forme. 

Praktické činnosti  ako hra na hudobný nástroj,  správna technika 
plávania, rôzne prípravy na výchovno-vzdelávacie činnosti, sú mnohokrát 
pre nás  študentky “strašiakom”, avšak ukázalo sa, že práve tieto aktivity 
sú vhodným a pre nás učiteľky jednoznačným obohatením od našich p. 
profesoriek, za čo im patrí úprimné a srdečné poďakovanie. 

Veríme,  že  aj  nastávajúci  školský  rok  bude  pre  nás  rovnako 
poučný, zábavný, mnohokrát  isto “neskutočne nezvládnutelný” , avšak 
pevne  dúfame,  že  aj  napriek  ostatným  povinnostiam,  dobojovaný 
úspešne.



Mali  by sme pamätať na to,  že učiť  sa netreba iba v škole,  ale 
každý deň, vlastne celý život .

Aj vďaka pani Mgr. Márii Nikovej vieme, že učenie sa dá spríjemniť zábavou…



Tu naša spolužiačka „pani učiteľka Erika Paleschová“ predvádza, ako by to mohlo na 
jednej z dopoľudňajších činností  v MŠ vyzerať..  Erika, vďaka za odvahu, príjemné 
spestrenie a ako vidíš, aj našu Zuzku si bez okolkov vytiahla k tabuli .

A opäť, aby sme sa za tými lavicami až tak nezašívali  Súťaživosť sa nezaprie ani v 
nás dospelých

Počúvame, premýšľame..



Takto to vyzerá, keď zabudneme na zábrany, pustíme uzdu vlastnej fantázii a naše 
srdcia ostávajú otvorené... 

Zuzana Jankovičová & Zuzana Mocsiová
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