I. TRIEDA
HURÁ JE TU SEPTEMBER, DO ŠKÔLOČKY SA POBER.
UŽ ŤA ČAKÁ PLNÁ TRIEDA, KAMOŠOV A KAMOŠIEK,
LEN SA NEBOJ POĎ RÝCHLO K NÁM, NESPADNI VŠAK
NA NOŠTEK.
NAŠA TRIEDA BUDE SUPER VESELÁ A PLNÁ HIER,
NAUČÍŠ SA TO ČO TREBA ,NAKRESLÍŠ TO NA PAPIER.
SRDIEČKO MÁ HLAVNÚ ROLU, BUDEŠ HO MAŤ NA DLANI,
A AK TOTO VŠETKO SPLNÍŠ, VŠETKO SA TI PODARÍ.

O NÁS...
Naša MŠ na ulici Boženy Němcovej 17 je alokované
pracovisko ZŠ s MŠ Pionierska 2, situované v budove rodinného
typu. Našim pánom riaditeľom je Mgr. Vladimír Kubín a pani zástupkyňou
Jaroslava Mišániová (MŠ Hradby).
Máme dve triedy a kapacita je 40 detí.
Prevádzka MŠ je denne od 6,30 do 16,30 hod.,
pričom deti sa schádzajú v dolnej triede (staršie deti) a od 7,00 hod.
odchádzajú mladšie deti do svojej hornej triedy. Popoludní je to podobné, deti
sú v hornej triede do 15,45 a potom schádzajú opäť do dolnej triedy. Budova
sa z organizačno-bezpečnostných dôvodov o 8 ,00hod. uzamyká.
Záväzný dokument MŠ je Školský poriadok, ktorý býva každoročne na
triednych aktívoch rodičmi schválený a podpísaný. Výchovno-vzdelávaciu
starostlivosť poskytujeme deťom v súlade so Školským vzdelávacím
programom: Kľúč k poznaniu.

SIVÍ SVET SA ZMENÍ V DÚHU TO TI SĽÚBIŤ VIEME MY

Vízia našej MŠ znie: Šťastné a múdre deti nech sú šťastím rodičov a darom
našej školy.

A TY RÁD ZAS BUDEŠ PLNIŤ NAŠE HRAVÉ ÚLOHY.

Preto: Prioritou je pre nás aktívna spolupráca s rodinou, ťažiskom je aktivita
a šťastie detí, snaha vytvoriť čo najpodnetnejšie prostredie pre deti na ich
všestranný rozvoj, aby nikdy nezabudli, aké krásne je byť dieťaťom.

TENTO ROK Z VÁS VŠETKÝCH BUDÚ - TAKÉ MALÉ
SOVIČKY
A TO PRETO, LEBO MÁTE VŠETCI MÚDRE HLAVIČKY.
TEŠÍME SA NA ZÁŽITKY A NA VŠETKÝCH, VŠETKÝCH VÁS
LEBO MÁME MY DVE TÚŽBU VŠTEPIŤ DOBRO MEDZI NÁS.

S týmto cieľom tvoríme a pracujeme s rôznymi projektmi:
Tajomstvo môjho zdravia
Srdce na dlani
Farebný týždeň zdravia – veď zdravé deti, to dnes letí
Rozvíjajúce cvičenia reči detí predškolského veku

PLÁNOVANÉ AKCIE I. TRIEDY
a pod.,
s ktorými sa bližšie môžete oboznámiť aj na internetovej stránke
I.triedy: www.predskolak.vbrezne.sk – kde sa umiestňujú aj fotky zo
všetkých akcií, ktoré organizujeme a rodičia s učiteľkami môžu denne
diskutovať aj na triednom fóre. V neposlednom rade sa môžeme
pochváliť aj vydávaním občasníka Luskáčik.
Takže, tešia sa už teraz na vaše deti a na vás triedne učiteľky:
Ľubka Bamburová – t.č. 0907437822
PaedDr. Daška Medveďová – t.č. 0903417404.
Telefónny kontakt do MŠ: 611 33 68
O hygienu a čistotu sa v našej MŠ stará
pani upratovačka Bibka Fašková.

Tak ešte raz, VITAJTE!!!

školský rok: 2014/2015
JESEŇ
Ø triedny rodičovský aktív
Ø internetové vzájomné prepojenie rodičov a učiteliek na triednej stránke:
www.predskolak.vbrezne.sk / akcie, projekty, aktuálne dianie – fórum,
fotoalbumy/
Ø vydanie triedneho občasníka MiniLuskáčik
Ø celoročné projekty: Srdce na dlani a Rozvíjajúce komunikačné
cvičenia reči
Ø novembrový projekt: Tajomstvo môjho zdravia / v spolupráci s firmou
Pleuran s.r.o./
Ø jesenné hostinky, oslava jesene, vyrábanie šarkanov, zber prírodnín
Ø spoločná zoznamovacia prechádzka jesennou prírodou / pre deti
a rodičov/
Ø jesenná besiedka pre starých rodičov v rámci októbra – mesiaca úcty
k starším /opekanie na školskej záhrade, tvorivé dielne a zábavno –
súťažné aktivity/
Ø medzinárodný týždeň vzdelávania – spoločné metodické popoludnie
s rodičmi na aktuálne témy / adaptácia, imunita detí, zdravie a pod./
Ø podporné aktivity týkajúce sa výchovno-vzdelávacej činnosti /návšteva
hasičov, lekárne, policajta, lekára.../
Ø divadelné predstavenia pre deti v rámci aktuálnej ponuky
Ø registrovanie a zapájanie sa do rôznych súťaží, výziev pre deti
a materské školy / pokračovanie v projekte: Medvedík Nivea, Veselé
zúbky, Včielka.../

ZIMA
Ø pokračovanie v celoročných projektoch triedy
Ø mikulášska besiedka pre deti
Ø zimné radovánky – guľovačka, stavanie snehuliakov, bobovanie,
klzákovanie
Ø návšteva Horehronského múzea - aktuálna výstava / Čaro a krása
Vianoc/
Ø vianočná – zimná besiedka pre rodičov
Ø triedny aktív spojený s individuálnymi konzultáciami o deťoch a ich
napredovaní v rámci pozorovania a diagnostických záznamov
Ø divadelné predstavenia v rámci aktuálnej ponuky
Ø podporné aktivity týkajúce sa výchovno-vzdelávacej činnosti
Ø fašiangový karneval pre deti

JAR / LETO
Ø týždňový projekt: Farebný týždeň zdravia – týždeň bez sladkostí, veď
zdravé deti, to dnes letí / s úzkou spoluprácou s rodinou, s dennou
ponukou pútavých metodických materiálov a prednášok, v prepojení
s medzinárodným dňom mlieka/
Ø Deň veselých zúbkov – osvetové popoludnie pre deti a rodičov
Ø pokračovanie v celoročných projektoch triedy
Ø marec mesiac knihy / v rámci Dňa detskej knihy a Týždňa slovenských
knižníc/: návšteva knižnice, rozprávkové popoludnia v spolupráci
s rodinou, utorky a štvrtky – venované čítaniu kníh rodičmi a deťmi
v MŠ – prezentácia obľúbených kníh z domu

Ø návšteva Horehronského múzea – výstava: Sviatky jari, Hmyz trópov
Ø triedne kolo: Sláviček – v speve ľudovej piesne
Ø deň zeme – vysádzanie kvetín do záhrady i do črepníkov na okná,
brigáda na školskom dvore a záhrade
Ø fotografovanie sa s fotografkou Maňou z Veľkého Krtíša
Ø osvetové popoludnie: Deň veselých zúbkov
Ø zapojenie sa do zbierky Dňa narcisov v spolupráci so SČK
Ø súťaž v zbere papiera
Ø besiedka ku Dňu matiek
Ø divadelné predstavenia v rámci aktuálnej ponuky
Ø podporné aktivity týkajúce sa výchovno-vzdelávacej činnosti
Ø MDD – zábavno – súťažný deň na školskej záhrade
Ø triedne kolo športovej olympiády
Ø deň otcov : futbalové a športovo –súťaživé dopoludnie v areáli ZŠ
Ø koncoročný triedny výlet
Ø rozlúčka s predškolákmi a školským rokom
Ø vydanie občasníka Miniluskáčik
-

priebežná prezentácia MŠ, akcií a spolupráce s rodinou na stránkach
Horehronia

papučky označené menom a priezviskom ( také, aby sa mi ľahko
obúvali, avšak nevyzúvali, aby som si ich po čase mohol/a obuť sám/
sama. NIE prezuvky Crosc.
Pyžamo označené menom i priezviskom
Pohodlné oblečenie do triedy
Náhradné oblečenie v skrinke – ( môžem sa obliať, pocikať, zamazať
a pod. –tiež je vhodné mať oblečenie označené menom a priezviskom)
Nenosím si však zbytočnosti, v škôlke je veľa pre mňa nových hračiek
S rodičmi sa v šatni nemotám pridlho, lebo potom mi bude ešte
smutnejšie
Ani poobede sa v šatni príliš dlho nezdržiavam, aby som uvoľnil miesto
aj tým, ktorí ešte nie sú prezlečení
Prinesiem do MŠ:

10 ks toaletný papier
2 ks hygienické vreckovky
(balenie v krabičke na vyťahovanie)

1ks navlhčených utierok
1ks tekuté mydlo
1 balenie servítok

Milí rodičia, pozývame vás na triedny rodičovský aktív
našej I. triedy, ktorý sa uskutoční:
DŇA :
O:
V:

zoznámime sa, predstavíme sa
preberieme čo nás čaká
povieme si o pravidlách triedy
poviete nám niečo o vás a vašich deťoch
vypočujeme si vaše návrhy a požiadavky
povieme vám niečo o zameraní našej MŠ, ale aj
o konkrétnom zameraní našej triedy......

UČEBNÉ OSNOVY – OBSAHOVÉ CELKY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

MESIAC

OBSAHOVÉ CELKY
„DOMA A
V MATERSKEJ ŠKOLE“

SEPTEMBER

TÉMY TÝŽDŇOV

mesiac

I. JA A MOJI KAMARÁTI V MŠ

obsahové celky

TÉMY TÝŽDŇOV

„ SLOVENSKO A JEHO
TRADÍCIE“

I. FAŠIANGY TURICE

II. MOJA RODINA
III. ŽIVOT OKOLO NÁS

II. TU BÝVAM JA
III. NÁŠ KRAJ HOREHRONIE

FEBRUÁR

IV. NA POTULKÁCH SLOVENSKOM

IV. FAREBNÝ SVET
„ MESTO A DOPRAVA“
„ FAREBNÁ JESEŇ “

I. JESEŇ PANI BOHATÁ
II.PRECHÁDZKAJESENNOU PRÍRODOU

OKTÓBER

I. BEZPEČNOSŤ NA CESTE
II. KAMARÁT SEMAFOR A DOPRAVNÉ ZNAČKY
III. ČO NÁS ODVEZIE

MAREC

III. DARY JESENE
IV. TÝŽDEŇ ZDRAVIA

JARNÉ PREBÚDZANIE“
I. VEĽKONOČNÁ ŠKRUPINKA
II. SLNIEČKO SA ZOBUDILO

V. NÁVŠTEVA STARÝCH RODIČOV
„ĽUDSKÉ TELO“

I. MOJE TELO

APRÍL
III. JARNÉ ZÁZRAKY
IV. KVETY JARY

II. U LEKÁRA
NOVEMBER

„MESIAC LÁSKY A RODINY“

III. CHRÁŇME SI SVOJE ZDRAVIE

II. HÁDAJ ČÍM BUDEM

IV. MISA PLNÁ VITAMÍNOV

III. JA A MOJA RODINA

MÁJ
„ ČAROVNÉ VIANOCE“

I. ÚSMEV MOJEJ MAMIČKY

IV. NOVÝ ŽIVOT

I. MIKULÁŠSKA NÁDIELKA
II. ADVENTNÝ ZVONČEK
III.ČARO VIANOC

„NAŠA PLANÉTA“

DECEMBER

I. VOŇAVÉ LETO
II. ČAROVNÝ LES
III. NAŠA ZEM JE GUĽATÁ

JÚN

IV. MODRÁ PLANÉTA- ZEM
„KRÁSY ZIMY A JEJ
RADOVÁNKY“

I. NA NOVÝ ROK O SLEPAČÍ KROK
II. VITAJ PANI ZIMA
„ HURÁ NA PRÁZDNINY“

III. TAJOMSTVÁ ZIMY
JANUÁR

IV. ZIMNÝ MRÁČIK CHUMELÁČIK

JÚL

I. PRÁZDNINOVÉ RADOVÁNKY
II. LÁKAVÉ LETO
III..FAREBNÁ LETNÁ PRÍRODA
IV. NA KRÍDLACH MOTÝĽA
V. A ZAZVONIL ZVONČEK......

ADAPTAČNÝ PROCES DIEŤAŤA
DO PROSTREDIA MATERSKEJ ŠKOLY
/GOOGLE PORTAL/
Vstup do MŠ je pre dieťa výrazná zmena v jeho živote. Odlúčenie dieťaťa od
matky, rodičov, rodiny a adaptácia na nové prostredie znamená pre dieťa vždy
určitú psychickú záťaž. Deti na túto zmenu veľmi citlivo reagujú. Adaptácia
dieťaťa, prispôsobovanie sa novým sociálnym podmienkam je zložitý proces
tak pre dieťa, pre jeho rodiča, ako aj pre učiteľa.
Adaptacné obdobie – začína sa od prvého dňa dochádzky do MŠ. Každé dieťa
ju zvláda individuálne. Reakcie detí na nové prostredie sú odlišné. Odporúča sa
postupná adaptácia v MŠ. Deti prichádzajú do MŠ v prvých dňoch na kratší
čas, postupne sa ich pobyt predlžuje.
Najčastejšie pozorovateľné javy dieťaťa v neznámom prostredí sú:
plač pri lúčení s rodičom
plač pri zmenách v činnostiach (obliekanie na pobyt vonku, jedlo,
ukladanie
sa k odpočinku a pod.)
plachosť, strach
spoločenský ostych
neodpovedanie, nereagovanie na otázky
bránenie sa aktívnejšiemu kontaktu s dospelými aj deťmi
schovávanie sa
strnulé nehybné sedenie
strkanie prstov do úst, nosa
klopenie zraku ako reakcia na očný kontakt
odmietanie jedla
nezapájanie sa do činnosti
odmietanie oddychu na lôžku
agresívne prejavy – kričí, kope, hryzie, hádže sa o zem
vyhľadávanie kontaktu s dospelou osobou, najčastejšie učiteľkou.
Tieto prejavy majú rôznu intenzitu a čas trvania, sú prirodzenými
sprievodnými znakmi správania sa dieťaťa v neznámom prostredí. Postupne
sa v procese adaptácie zmierňujú a postupne zanikajú.

Faktory stažujúce adaptáciu:
precitlivenosť rodiča pri lúčení sa s dieťaťom (stiesnenosť a úzkosť z
odlúčenosti od dieťaťa sa prenáša z rodiča na dieťa)
obavy matiek z odlúčenia
nedostatočná pozornosť venovaná dieťaťu v rodine
negatívne skúsenosti dieťaťa (napr. pobyt v nemocnici)
nerešpektovanie odporúčaní učiteľa
veľký počet detí v adaptačnom procese
častá absencia dieťaťa
ochorenie dieťaťa
strach dieťaťa z odpočinku
obavy dieťaťa z jedenia
nezrelosť dieťaťa odpútať sa od matky, rodiny.
Ako môžu pomôcť rodičia:
zosúladiť usporiadanie dňa v rodine s jeho usporiadaním v MŠ (napr.
dieťa obeduje pri hraní, pozeraní televízie)
brať ohľad na telesnú záťaž – viachodinový pobyt medzi kričiacimi
deťmi nováčika unaví, väčšie aktivity ako napr. návštevu nákupného
centra by sme mali odložiť a dopriať dieťaťu čas na odpočinok
ráno ubezpečiť dieťa, kto ho vyzdvihne z MŠ
čas lúčenia ráno v šatni zbytočne nepredlžovať
byť trpezlivý a dôsledný, nedať sa „zlomiť“ dieťaťom, ak práve dnes
nemá chuť ísť do MŠ.
Adaptačné obdobie trvá tri až šesť mesiacov a neznamená len koniec kriku a
plaču pri lúčení sa s rodičom.

Aneštík Jakub

Bachňáková Terézia Mária

Bacúšan Peter

Hľadajová Bianka

Ďalak Teodor

Lukáčová Liana

Demian Filip

Luptáková Eliška

Golian Norbert

McDonell Julia

Jirmer Gregor

Račáková Ella

Kolenička Leonard

Rusnáková Júlia

Podoba Matúš

Turňová Michaela

Polóny Tomáš Jaroslav Vlčeková Simona
Vician Tomáš

TRIEDNE UČITEĽKY:

