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LUSKÁČIK
I.trieda: Malé mravčeky
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Vydali triedne učiteľky:
Ľubka Bamburová a Evka Dekrétová

Mravčekovia malí, smelí, chodili niektorí aj s plačom v prvej
chvíli, no potom zrazu dobrá správa, pozerám sa sprava – zľava,
samá vrava, detský smiech. Stavby, hrady, autíčka, jamka v tvári
na líčkach, priateľstvá už máme pevné, kútiky v triede známe na
tvorenie. Trochu hry a trocha práce, každý deň všetko nachystané,
ruky, hlavy zamestnané. Pomohla nám pesnička – k upratovaniu
hračiek, k jedlu a aj do sníčka. Rozprávka tá veru pre mravčekov
nechýbala a pravidlá triedy? No niekedy trošku zaboleli. Našťastie
nevyskytla sa pre ne žiadna vráska, čo by učiteľke zakryla len
dobrá pleťová maska. A čo aj malá slza predsa len, občas zaskvela
sa ...nevadí, veď 19 detí - priateľov, je ako kvapka v mori, s
ľahkosťou vánku rozplynuli sa vždy rýchlo všetky chmáry, preto
veľmi rada Ľubka, Evka rýchlo chváli, aby nemuseli použiť sme
žiadne malé čary. Veď stačí úsmev, pohľad čo poláska a
nekonečné zážitky, to bude tá najkrajšia pamiatka. Veď detstvo je
malý zázrak života, preto užite si s nami aj túto poslednú chvíľu,
veď všetkých čaká oddych, leto, aby nabrať zase dych sme mohli a
naplno vkročili zase do novej rozprávky či malej básne.
Ďakujeme Vám krásne a z celého srdca za dôveru, s ktorou ste nám deň čo deň
odovzdávali ráno Vaše malé poklady, za každý úsmev, milý pohľad a slová
spätnej väzby, ktoré sa nám od vás dostávali. Bolo nám potešením!

A takto si malé mravčeky s Vami, ale aj bez Vás, užívali svoj
prvý či už veru aj druhý školský rok vo svojej škôlke:

o Triedne učiteľky pre vás s láskou pripravili septembrové a veru aj toto číslo nášho triedneho

o

o
o
o
o

občasníka Luskáčik a veľmi pekne Vám ďakujú aj za aktívnu účasť na oboch triednych
aktívoch...v neposlednom rade samozrejme aj za každý milý rozhovor, úsmev, či podporu
v rámci výchovno – vzdelávacieho procesu alebo pri projektoch (aj materiálna podpora bola
veľmi cenená)
Celoročný projekt: Srdce na dlani a Rozvíjame komunikačné zručnosti detí – projekty a ich
lekcie sme plánovali priebežne, samozrejme prihliadajúc na vekové osobitosti a danosti detí
v triede
Zapojili sme sa aj do projektu: Medvedík Nivea, Buppi a Zdravé zúbky
Uvítací zoznamovací piknik pre deti a rodičov v septembri bol – veríme - dobrým štartom
do školského roku
Oslavy narodenín a menín detí boli vždy kráľovské dni detí a veľmi si svoj sviatok s nami
v škôlke užívali
Besiedka pre starých rodičov v rámci októbra – mesiaca úcty k starším + tvorivé dielne
(výroba šarkanov a ovocnej hostinky) bola milým prekvapením čo všetko deti zvládli za
jeden kratučký mesiac a pol v MŠ a radosť bolo pozerať na našich starkých v objatí svojich
malých mravčekov – pardon – vnúčat

o Novembrový mesačný projekt: Tajomstvo môjho zdravia (v spolupráci s firmou Pleuran –
Immunoglukan, s.r.o. – zástupca pani D.Ditrichová) : bol plnohodnotnou podporou zdravia
a zdravého životného štýlu – spoločné vyhodnotenie súťaže s medvedíkom Immu bolo pre
deti neopakovateľným zážitkom, kde s malým srdiečkom na dlani prezentovali, čo je ich
tajomstvo zdravia
o Divadlo pre deti v MŠ nás navštívilo dvakrát – deti sa tešili z Rozprávky o veternom kráľovi
a Naša Zem je guľatá
o Fotenie s foto Maňa či už spolupráca s vydavateľstvom Ikar bola malým bonusom, ktorý
Vám MŠ rada sprostredkovala – tiež dvakrát v našom školskom roku
o Návšteva výstav v expozitúre Horehronského múzea: Čaro a krása Vianoc – tvorivé dielne
(deti zdobili vianočné pečivo), Sviatky jari s prehliadkou mesta veľkonočne vyzdobeného,
ako aj výstava: Nie je drevo ako drevo – ktorá bola tiež spojená s tvorivými dielničkami pre
deti
o Prechádzka Ondrejským jarmokom – spoznávanie tradícií mesta – milá aktivita, nie?
o Deň veselých mravčekov: „Mravčeky sa pripravujú na Vianoce“ (stavali a zdobili sme si
spoločnými silami vianočný stromček) + Mikulášska besiedka bola krásnou bodkou
a odmenou za strávený deň
o Vianočná besiedka pre rodičov, vás – dúfame – ohriala milo pri srdci pri pohľade na vaše
úžasné ratolesti. V neposlednom rade bol to deň, keď sme sa spoločne rozlúčili s pani
učiteľkou Yasminkou a privítali sme medzi sebou novú pani učiteľku Evku
o Vianočné posedenie pri stromčeku – oslava Vianoc v MŠ v objatí vianočnej nádielky spod
stromčeka bolo poslednou časťou mozaiky, ktorú sme si vyskladali v roku 2018
o Fašiangový karneval - celodenná veselica sa samozrejme niesla v duchu zábavy, hier, súťaží,
tanca, spevu, ktorý sa v podaní veselých masiek (zvieratiek) rozliehal celou škôlkou
o Výučba anglického jazyka – v spolupráci s mestom sa začal vyučovať anglický jazyk
o Marec – mesiac knihy: v rámci spolupráci s rodinou sme zažívala celý marec – každý
utorok a štvrtok naše „Popoludnia s knihou“ – ďakujeme za krásne chvíle pri knihe,
rozprávkach (ovocné hostinky, ktoré ste sa tam rozhodli včleniť boli veľmi milým nápadom)
o Návšteva knižnice a beseda s pani knihovníčkou Monikou bola tiež spestrením jedného
krásneho marcového dňa

o Triedne kolo v speve ľudovej piesne: Hľadá sa sláviček triedy – tak dovoľte ešte raz
pogratulovať všetkým našim speváčikom a osobitne našim triednym víťazom
o Aprílový týždňový projekt: „ Farebný týždeň zdravia – týždeň bez sladkostí, veď zdravé
deti, to dnes letí“ - v rámci projektu a Svetového týždňa zdravia sme si zorganizovali aj
deň mlieka, triedne kolo športovej olympiády – žili sme krásne farebne, super zdravo
a športové výkony detí boli výborným štartom do ďalšej etapy ich rozvoja a zdravého
napredovania
o Zdravé oči v škôlke – projekt – skríningové vyšetrenie zraku detí bolo malým bonusom ich
denného programu ( a veríme, že aj pomocnou rukou podanou vám)
o Deň narcisov - zbierka v spolupráci s Červeným krížom bola s hrdosťou začlenená do
každoročného rituála našich sŕdc
o Tvorivé dielne v Strednej odbornej škole techniky a služieb v Brezne ku Dňu Zeme boli
vďaka ponuke, ktorá sa samozrejme neodmieta, neopakovateľným zážitkom a zmenou –
nehovoriac o bohatom programe, ktorý mali pre nás pripravený
o Deň Zeme bol oslávený mravčekmi aj nákupom trvaliek na našej pestrofarebnej tržnici
a ich sadením v školskej záhrade
o Súťaž v zbere papiera (spolu obe triedy 3850 kg – ďakujeme, pokrylo nám to úplne náklady
o

o

o
o

spojené na prepravu na výlet – ste šikovní – separujte, len tak ďalej )
Deň rodiny spojený s hrami, tvorivými a športovými aktivitami a hlavne vtipnými súťažami
bol príjemným stmelením kolektívu detí a rodičov, ako jednej milej komunity a zároveň
predzvesťou, že sa blíži záver, koniec...pomaly ale isto veselí malí mravčekovia zavŕšia svoju
malú spoločnú púť
MDD – súťažno-zábavný deň detí v MŠ je už tradične neodmysliteľnou súčasťou
každoročných osláv tých najkrajších bytostí, ktoré naša Zem môže s hrdosťou nosiť na
svojich pleciach
Celotriedny a vlastne aj celoškolský koncoročný výlet do mestečka Donovalkovo bol už
naozaj tou poslednou bodkou za spoločnými zážitkami
Slávnostná rozlúčka s predškolákmi bola len potvrdením, že niečo naozaj končí...lebo niečo
nové sa už chce začať...

...a takto krásne sme si občas aj zaperlili:
 Zuzka: „ Aj mne urob zahrčkané vrkoče.“ (zapletené)
 Janko: „ Pani Lovičová mi robí zle.“ (pani učiteľka, Emka Lovičová...)
 Emka: „ Ja si padarajku neprosím.“ (paradajku)
 ...pri maľovaní – uč: „ To ako sa ti do žltej dostala modrá farba?“
Zuzka: „ No...ako nič!“
 Janko: „ Aha, ja mám McQuina.“
Učiteľka: „ A akej je farby? No, aj ty máš tričko takej farby.“
Janko: „ Hm...také krvavé.“
 Terezka: upozornila učiteľku pri obliekaní: „ Mám tam vzadu aj zapinačky.“
(gombíky)
 Zuzka Emku Lovičovú volala: Polovičová
 Emka, keď učiteľka zdobila okno pred veľkonočnými sviatkami:
„Aj ten druhý zajo chce nočné vajce.“ (veľkonočné)
 učiteľka: „Akou farbou vyzdobíme túto časť?“ Jerguško: „Dajme tam green.“
 „To poznám, to je poľovnícka“ – zareagoval na zelenú Martinko Keller
rozhovor: Martinko Kováč sa pýtal učiteľky „Kto príde po teba?“
učiteľka prekvapene: „Po mňa?“
- Martinko začudovane: „Nie, po ja ! – Martinko.“
 učiteľka: „Už o dva dni, v nedeľu začne kraľovať jeseň, bude prvý jesenný deň.“
- Zuzka: „No a konečne bude teplo.“
 Alexko – súril deti po schodoch: „No poďte, hajde, hajde.“
 Janko sa chválil svojim výtvorom z lega: „Aha, ja som urobil takúto výstavku.“


30 vecí, ktoré deťom zabezpečia šťastné detstvo
Často im opakujte...
Ľúbim ťa.
Ľúbim ťa aj keď sa na mňa nahneváš.
Ľúbim ťa aj keď sa na teba nahnevám ja.
Ďakujem ti za náš dnešný spoločný deň.
Keby som si mohla vybrať ktorékoľvek dieťa na Zemi, vybrala by som si teba.
Rozprávajte im...
Aký ste boli vy v ich veku.
Ako sa vám zmenil život, odkedy prišli na svet.
Ako ste sa maznali a vyvádzali, keď boli bábätká,
Že aj vy zažívate ťažké situácie.
Počúvajte...
Čo vám dieťa rozpráva o svojich hračkách a uvedomte si, aké je to pre neho dôležité.
Otázky, ktoré znamenajú, že dieťa potrebuje vašu pomoc a prítomnosť.
Počúvajte ho aj počas jazdy v aute.
Vydržte počúvať vždy a o trošku dlhšie, ako znie vaša trpezlivosť.
Vnímajte pocity skryté za slovami, ktoré dieťa vyslovuje.
Ukazujte im...
Ako veci robiť správne, namiesto zákazov.
Ako sa krája jedlo a skladá bielizeň.
Ako hľadať informácie, ak hneď neviete odpoveď.
Dávajte...
Úsmev, keď dieťa vkročí do miestnosti.
Pohladenie, dotyky, objatia.
Najavo, že je v bezpečí.
Pocit, že je milované za každých okolností.

Milé naše deti, milí rodičia
Blíži sa k nám krásne leto, veselé i smutné je to.
Opustime naše triedy, vyberme sa na výlety,
ku moru, na kúpaliská, užime si teplo, vodu,
nech je leto pre pohodu,
veď slniečko nás ťahá von.
Preto deti:
Luskáčik vám želá stále,
vráťte sa z prázdnin opäť k nám zdravé,
nech je váš svet plný smiechu
a vy rodičom len a len pre potechu.
Stretneme sa dúfam zas, neodleťte na Mesiac!
Budeme tu na vás čakať,
ale v septembri už nesmie nikto plakať.
Tak snáď ešte krátko, že ĎAKUJEME Vám krásne za ruku, ktorú ste
nám podali, za dôveru, spoluprácu a veru aj za priateľstvo. Oceňujeme,
že ste vedľa nás kráčali za ideálom šťastného prežitia detstva našich detí,
a že ste nám pomohli naplniť víziu našej materskej školy.

