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Luskáčik – občasník, ktorý Vám pomôže ľahko sa „prelúskať“
základnými informáciami zo života detí v našej materskej
škole, na ulici Boženy Němcovej 17v Brezne
II.vydanie: január 2008
Vízia školy:
„Šťasné a múdre deti, nech sú šťastím rodičov a darom našej školy.“
Nezabudnite:
- každú stredu chodia deti plávať s plaveckým oddielom Flipper
- každý štvrtok navštevujú soľnú jaskyňu za účelom hudobnorelaxačno-dychových cvičení
- každý piatok krúžok anglického jazyka – tiež v priestoroch soľnej
jaskyne
- od 15.januára majú deti II.triedy možnosť chodiť každý utorok na
klzisko
Rozvrhnutie výchovno-vzdelávacích zložiek v MŠ so striedaním dvoch týždňov:
Pondelok: Rozvíjanie poznania
Utorok: Výtvarná alebo Pracovná výchova
Streda:
Jazyková alebo Literárna výchova
Štvrtok: Hudobná výchova alebo Matematické predstavy
Piatok:
Telesná výchova
- úlohy sa čerpajú z Programu výchovy a vzdelávania detí v MŠ
s prihliadaním na vekovú skupinu detí
- priebežne – každý týždeň sa plnia úlohy aj z Prosocionálnej
výchovy a stanovujú sa ciele ranných hier a ranného cvičenia
Pozor, zmena:
S platnosťou od januára 2008 sa mení výška poplatku na čiastočnú úhradu
nákladov spojených s hmotným zabezpečením výchovno-vzdelávacieho
procesu podľa Vyhlášky MŠ SR č.540/2004 Z.z. zo 100,- na 150,-Sk.
Naďalej si nás môžete nájsť na internetovej stránke: www.zsbrezno.edu.sk
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Metodické okienko pre rodičov
V rámci spolupráce s rodičmi sme začali pre Vás, milí rodičia:
· vydávať časopis Chrobáčik, v ktorom Vám vždy pripravíme zaujímavé
a aktuálne metodické materiály: v septembrovom čísle sme začali
s Memorandom dieťaťa , v januárovom Vás oboznámime s tým, čo by
mal vedieť predškolák, čo je to školská zrelosť a pripravenosť na plnenie
povinnej školskej dochádzky
· pripravovať na Rodičovské združenia v MŠ pútavé prednášky, napr
v októbri „Zvykáme si na materskú školu“ – I.trieda a „Chváľme svoje
deti“ – II.trieda
· spracovali sme zoznam odporúčanej pedagogickej literatúry vhodnej pre
rodičovskú verejnosť s témou: „ Deti predškolského veku“ – knihy sú
charakterizované krátkym obsahom
· zakupujeme časopisy mladej rodiny, napr .Mama a ja, Mamina,
Predškolská výchova, Učiteľské noviny, ktoré je tiež možné zapožičať si
v našej MŠ
· v metodickom kútiku MŠ nájdete tiež zoznam pripravených metodických
materiálov, ktorý je priebežne dopĺňaný
· od novembra sme pre Vás začali pripravovať „metodické pondelky“, –
každý pondelok Vám poskytneme nový spracovaný podporný materiál,
ktorý Vám môže poslúžiť pri pôsobení a orientácii pri výchove Vašej
dcéry či syna.
Zároveň Vás opätovne prosíme, aby ste rešpektovali, že metodické materiály
sú pre všetkých rodičov našej MŠ, preto si ich neberte domov pre vlastnú
potrebu – hoci záujem oň je chválihodný!
Stačí si kedykoľvek počas týždňa požiadať o prefotenie materiálov
tr.učiteľky!!!
K dnešnému dňu Vám boli pripravené metodické materiály na tému:
5.11. – Spolupráca rodiny a MŠ
- Odmeňovať alebo trestať?
12.11. – Správne rozvíjame reč nášho dieťaťa
- Chronologický vývin hlások
- Osobitosti edukácie detí s narušenou komumikačnou schopnosťou
- Ako pracovať s deťmi s narušenou komunikačnou schopnosťou
- Logopedická starostlivosť v predškolskom veku
- Zajko Japi – metodická príručka
19.11. – Citová výchova detí predškolského veku
- Hovoriť zlato
- Fórum rodičov a učiteľov: „Autorita ako prostriedok výchovy“
+ Svetový deň prevencie týrania detí „Deň bez modrín“ – 19.11.
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26.11. – Pedagogizácia rodinného prostredia
- Nie za všetko môže výchova – výskum
- Ostali ste sama s dieťatkom?
3.12. – Problémové správanie detí v MŠ
- Ako pomôcť deťom presmerovať ich agresívnu energiu
10.12. – Vzdorovité dieťa
- Nepokojné dieťa
17.12. – Ako sa prejavuje nadané dieťa v škole?
- Ako sa prejavuje nadané dieťa v rodine?
7.1.
– Poradňa pre mamičky: Hyperaktívne dieťa
- Hyperaktívne dieťa
- Porucha pozornosti s hyperaktivitou – problém pre rodičov,
učiteľov a lekárov
14.1. – Zápis do školy
- Pripravenosť detí na plnenie PŠD
21.1. – Učiť či neučiť?
- Desať rád rodičom
28.1. – Predčasné plnenie šk.zrelosti....a pod.
Pripravujeme témy:
- ľavorukosť, detské strachy a úzkosti, duševné zdravie
dieťaťa, vychovávať –neznamená biť!, zabráňte úrazom detí,
pocit nezávislosti...
...každý pondelok Vás budú čakať nové a podnetné metodické materiály,
vyzdvihujeme Váš záujem o dané problematiky a tešíme sa na ďalšiu
spoluprácu s Vami...

CITÁTY:
„Z dlhodobého hľadiska jedinou trvalou hodnotou,
ktorú môžeme dať svojim deťom,
je čas a spomienky na chvíle strávené spolu.“
„Najväčší dar, ktorý môžeme dať svojim deťom, je naša vlastná zmena“
„ Keď človek začne kričať, má väčšinou 2.minúty rešpekt, potom je už len
smiešny...“
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Ďakujeme rodičom I.triedy za:
· hračky – p.Sladká, Matulová, Hvastová, Demianová
· gaštany – p.Demianová
· koberce - p.Sladká
· sviečky na stromček – p.Potkányová, Vraniaková
· jar, dekoratívne ozdobné predmety k zimnej výzdobe, občerstvenie na
Mikuláša, odvoz prádla do čistiarne – p.Matulová
· zabezpečenie Mikuláša, anjela a čerta - p.Smrečan
· papier na kreslenie – p.Hvastová
· ovocie a čokoládky deťom na Mikuláša – p.Kvietková
· ovocie, občerstvenie a odmeny deťom na jesennú a vianočnú besiedku,
ovocie na týždeň zdravia, ako aj na ovocné hostinky na každý deň...
· nové farebné záclony zakúpené z tr.fondu a za ich obšivanie – p.Syčová
· finančný dar do triedneho fondu k Vianociam – p.Matulová a Potkányová
· darčeky pod vianočný stromček deťom v MŠ – p.Borčinová, Sladká,
Smrečanová, Matulová
· .....ako aj za všetku ostatnú pomoc a spoluprácu....!!!
Ďakujeme rodičom II.triedy za:
· tenisové loptičky a vodové farby – p.Šubová
· papier na kreslenie – p.Parašinová a Kohútová
· obálky – p. Brozmanová
· sladkosti – p.Vraniaková
· tang-panáčikov pre deti – p.Francistyová
· Prefotenie omaľovánok – p.Bukovská
· Zabezpečenie mikulášskych balíčkov pre deti II.tr. + finančný príspevok +
dovoz do MŠ – p.Šubová
· Sponzorské mikulášske balíčky pre deti II.tr. + koláče a občerstvenie –
r.Štefanovie
· Ovocie a občerstvenie pre deti na jesennú a vianočnú besiedku
· odvoz prádla do čistiarne – p.Baisová
· kancelárske potreby pre MŠ – p.Aneštíková
· ....ako aj za všetku ostatnú pomoc a spoluprácu....!!!
Vám všetkým, ktorí sa zapájate do spolupráce s nami ešte raz ďakujeme aj
v mene vašich detí a dúfame, že sme na nikoho nezabudli...ak áno, tak sa
veľmi ospravedlňujeme!!!
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Obzretie sa za prvým polrokom šk.roku 2007/2008:
September:
- školský rok sme zahájili 3.septembra so 47 deťmi a dúfame,
že príjemným prekvapením bol pre Vás náš „Luskáčik“
- uskutočnili sa pre Vás plenárne aj triedne schôdzky
- začali sme s celoročnými podpornými akciami a krúžkami:
každý stredu môžu deti chodiť plávať s Flipperom, každý
štvrtok majú deti zase možnosť navštevovať soľnú jaskyňu
za účelom hudobno-relaxačno-dychových cvičení a v piatok
opäť v soľnej jaskyni prebieha krúžok anglického jazyka
- navštívila nás klinická logopédka za účelom logopedickej
depistáže detí
- v rámci Chalupkovho Brezna deti v MŠ navštívilo
divadielko: “Hrček var!“
- vydavateľstvo Ikar nám umožnilo zakúpiť si knihy vo
výhodných cenách
Október:
- deti sa zúčastnili súťaže „Malí chalupkovci“: s prednesom
prózy získal zlaté pásmo Paťko Kovalčík, v hre na
hudobnom nástroji nás reprezentovala a strieborné pásmo
získala Veronika Luptáková, vo výtvarnej tvorbe obsadila
Dominika Gálfyová zlaté pásmo, strieborné pásmo Radka
Čunderlíková a bronzové pásmo Maťko Bukovský – všetkým
gratulujeme!!!
- navštívila nás pani fotografka Maňa
- uskutočnil sa „Týždeň zdravia“ – pripravovali sme si ovocné
a zeleninové hostinky
- obe triedy pripravili pre starých rodičov jesenné besiedky
s bohatým programom a ovocnou hostinkou
November:
- .....a pranostika sa vyplnila: Martin prišiel na bielom koni
- začali sme pre rodičov organizovať „metodické pondelky“
- deti II.triedy navštívili MsDK a muzikál: „Perníková
chalúpka“
- zbierali sme prírodniny a vybrali sme sa na jesennú brannú
vychádzku
- navštívili sme knižnicu
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December:
-

....a nesneží a nesneží...
oslava Mikuláša v sprievode anjela aj čerta
vianočné vystúpenie v ZŠ – deti II.triedy
uskutočnili sa vianočné besiedky pre rodičov

..... v januári nás čaká klzisko, zimná branno-športová vychádzka, návšteva ZŠ
Pinierska 2 v I.triede – predškoláci, triedne schôdzky, beseda o školskej zrelosti
a pripravenosti v MŠ Hradby s PPP...
..... vo februári deti čaká fašiangový karneval – 5.2., lyžiarsky výcvik pre
predškolákov – 11.-15.2., od 18.februára budú jarné prázdniny...
..... a postupne privítame jar, zúčastníme sa Breznianskeho slávika,
zorganizujeme Deň matiek, Týždeň otvorených dverí, plavecký výcvik, súťaž
v zbere papiera, MDD, Športovú olympiádu, výlet, Rozlúčku s predškolákmi a so
školským rokom...
..... a pomedzi to veľa, veľa úsmevnej pohody a pútavých zážitkov...
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ČRIEPKY ZO ŽIVOTA DETÍ
Povedali deti I.triedy:
· Kubko: Hellou !
Uč.: Ja nie som hellou, ja som Ľubka
Kubko: Hellou Ľubka!
· Natalka: Odložím hubiky ..../ hribiky/
· Lejka: Teta Daška, ja si viem už na šnurkach zaviazať šnurky
· Paulínka: V správach som videla deravú škôlku..../pršalo do nej/
· Emka D., ked videla ako si učiteľky hodili jablko: Ale dievky, to nie je
lopta!
· Paulínka: Aj ja mám takú rozprávku na VDV-čku..../dvd-čku/
· Kubko, keď dostal obed: Fúj, pozri čo mi dala, ja to nemám rád.
· Uč: Ulož si veci ako veľký chlap!
Kubko: Ale ja som už veľký chlap, lebo mám aj veľký pipík
· Jesi: Učečli mi rukávy..../ utiekli/
· Emka D: Moja babka má zlaté zuby
Ivka,Vierka,Lejka: ...aj moja, aj moja, aj moja má zlaté zuby
Lejka:...a moja má aj zlatovlásku
· Julka: Papier máme-nemáme..../nebol v dosahu detí/
· Lejka: Ten had je naozajný? ...../ naozajstný/
· Kubko: Daťka, pozri aký veľký je môj kupipať....../ pršiplášť/
· Vierka: Pani učiteľka, idem si dať do skrinky vrkoče..../gumičky
z vlasov/
· Uč: Ako sa voláš?
Lejka: Brozmanová
Uč: Ale ty si predsa Smrečanová, nie?
Lejka: ...Ja som Smrečanka?
· Kiko: Ja mám doma vlka a oného na devečku...
· Lejka sa pýtala Dašky, keď čakali na Ľubku: Čakáme ešte na blondínku?
· Uč: Vierka, Vierka, nepočuješ? Ach Amerika!
Emka D.: ...Amerika, holé baby...
· Uč: Deti, viete kde rastú banány?
Lejka: Áno, áno, v obchode.
· Uč: Umyjeme si ústočká, pusinky..
Kiko: Ja nemám pusu, aha!
· Lejka: Pani učiteľka, no tak bože, čo mám teraz robiť, bože, zabudla som
mamine dať žuvačku bože, čo s ňou teraz, bože, bože...
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· Uč: Aj nabudúce pôjdeš na plaváreň?
Alžbetka: Dúcham, že áno.
· Ninka: Mama dala Ninke aj pooky....../ponožky/

A ešte za hrsť vtipov na zasmiatie:
1. Malá Evka vidí prvý krát svätojánsku mušku a kričí:
- Mami, mami, pozri elektrická blcha!
2. – Pani, vy máte šesť deti? Iste ste šťastná!
- Momentálne áno.
- Prečo momentálne?
- Lebo všetky spia!
3. Malý 5-ročný Peťko vystrája a tak sa mu mamička začne trocha
vyhrážať: - Ak nebudeš dobrý, dám ťa ježibabe, uvidíš!
- Ale mami, - protestuje Peťko – vari by si ma nechcela už
teraz oženiť?
4. – Ozaj by ste ma nevymenili za nič na svete? – spytuje sa Tonko
rodičov.
- Veru nie! – odvetí mamička
- Ani za novučičké auto s prívesom?
Otec chvíľu mlčí a potom sa spýta: - A vedel by si o niekom?
5. – Babička, prečo máš také veľké ústa?
- Lebo jem horalky po šírke

„Luskáčik Vám, milí rodičia, pomohol
prelúskať sa prvým polrokom, ktorý máme
zdarne za sebou. V plnej sile a paráde
nastupuje II.polrok šk.roku 2007/2008.
Držte nám palce a do prelúskania zas v júni!“
Kolektív M
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