ŠKÔLKÁRIK
Obèasník pre deti a rodièov, MŠ Bratislava-Rusovce, Február 2007

KARNEVAL ŠKÔLKÁROV A KUKULIENOK
Èas neúprosne plynie a deti, ktoré boli ešte vlani „len“ Kukulienkami, sú dnes našimi
škôlkármi. Preto sme sa rozhodli organizova karneval tento rok spolu. Aby sa malé
kukulienèatá, ktoré sa do škôlky len chystajú, zoznámili s demi a aby tie ve¾ké mohli
preži tento deò plný radosti spolu s kamarátmi.
O tretej sa zaèala kultúrna sála Bieleho Domu plni ïakujeme MÈ Rusovce za jej
bezplatné zapožièanie. Mamièky z Kukulienky už predtým rozmiestnili stoly a stolièky,
nachystali obèerstvenie a aj DJ sa už pripravoval na spustenie prvej pesnièky. Robili sa
posledné úpravy scenáru, rozde¾ovali sa úlohy. Deti, ktoré už nevedeli obsedie,
zaèínali tancova. Keï pár minút pred pol štvrtou prišli aj poslední škôlkári, zábava sa
mohla zaèa.
Tóny prvej pesnièky rozžiarili oèká a roztancovali nôžky.
Konferenciérky Ajka a Elenka spravili s demi vláèik a už sa išlo cez tunel do Žiliny a do
Popradu na èokoládu.
Aby sme si mohli všetky masky pozrie, deti postupne vychádzali na pódium a
rozprávali akú masku predstavujú. Našli sa komboji (pre tých, ktorý neviete, boli to
malí kovboji), indiáni, dokonca aj kat. Bol tu požiarnik aj rytier. Medzi zvieratkami
nechýbali lienky, psíkovia, korytnaèky, vèielky ... a našlo sa aj nespoèetné množstvo
princezien. A nechýbal šašo, inak by to snáï ani nemohol by poriadny karneval.
Spolu sme si spievali, tancovali sme, zabávali sa, až sme úplne vyhladli a vysmädli.
Koláèiky a èajík od tety Katky Polákovej (ktorá okrem obèerstvenia zorganizovala
okolo karnevalu aj všetko ostatné Katka, ïakujeme!) naplnili brušká a dodali ïalšej
energie na šatenie sa. A skákali, lietali a toèili sme sa až do piatej.
Ïakujeme všetkým rodièom a starým rodièom, ktorí prišli so svojimi demi, ïakujeme
pani uèite¾kám z MŠ, ktoré priviedli ostatné deti, MÈ Rusovce za zapožièanie
miestnosti, ïakujeme Katke Polákovej za perfektnú organizáciu, Andrejke a Elenke za
moderovanie a v neposlednom rade ïakujeme všetkým, ktorí kúpou perníèka pomohli
pokry náklady na organizovanie tejto akcie. A tešíme sa na stretnutie pri tých
ïalších.

LOGOPÉD V MŠ
Pani Bíziková, Lackova mama, spravila mnohým rodièom ve¾kú službu. Postarala sa o to,
aby sme mali v Rusovskej MŠ ïalšie „plus“ navyše. Od februára nemusíme chodi s
demi na logopédiu do Petržalky, pani doktorka Mäsiarová chodí za nami do MŠ. Deti si
(samozrejme po písomnom súhlase rodièov) vyzdvihne v triede, kam ich po cvièení
znova dovedie. Odpadáva tak nielen cestovanie, ale aj èakanie v ambulancii. Ïakujeme!
Ak by ste mali záujem o diagnostiku reèi alebo pravidelné návštevy, informujte sa v
stredu poobede v MŠ alebo na telefónnom èísle MUDr. Mäsiarovej 0905-265 736.

Farebný týždeò
Keï sa vám dostáva do rúk náš
Škôlkárik, vrcholí fašiangová sezóna.
Myslím, že bola tento rok v našej
mestskej èasti naozaj bohatá.
Karneval školákov, škôlkárov aj detí z
MC Kukulienka, ten škôlkársky
obohatený doobedím plným hier a
radosti priamo v MŠ. Fašiangový
sprievod požiarnikov cez Rusovce a v
neposlednom rade práve prebiehajúci
„farebný týždeò“, ktorý sa zapáèil
nielen deom, ale zdá sa že aj pani
uèite¾kám.
Aj príroda sa už zobúdza o èo viac
bola pani Zima skúpa na sneh, o to skôr
vykukli prvé snežienky, ktorých máme
teraz plný park. Napriek tomu sa
možno niektorí z vás vyberú ešte na
hory za snehom. Ak sa chystáte s
demi po prvý raz, prinášame vám
zopár tipov „ako a kam“ s najmenšími.
Verím, že nám v pôstnom období vydrží
úsmev na tvári a dobrá nálada a že si na
tieto sviatky roka, ktoré majú by
rovnako plné radosti, vymyslíme
krásny program. A že sa nám do konca
školského roka podarí zrealizova
aspoò nieèo z toho, èo sme si
naplánovali.
Darina Mokráòová
mama Miška a Alenky

Dòa 8. 2. 2007 sa stretli zástupcovia rady rodièov a vedenia MŠ, aby sa dohodli, ako rieši priestor dvora MŠ a
ihriska, ktoré je v pomerne schátralom stave. V konštruktívnej debate sme dospeli k rozdeleniu priestoru a
postupnosti krokov, o ktoré by sme sa chceli pokúsi.
1. Priestor okolo starého pieskoviska by sa mal sta ihriskom pre triedu najmenších. Odstránili by sme
starú šmyk¾avku a prevažovaèky. Existujúcu preliezku by sme zachovali, bude akurát potrebova nový
náter. Priestor by sa mohol dotvori zopár zakopanými pneumatikami, na ktorých sa deti radi hrajú.
2. Piestor okolo nového pieskoviska by sa mal sta ihriskom starších detí. Pokia¾ to bude v našich silách,
premiestnime sem staré prevažovaèky a opravíme ich. Tak isto sa pokúsime opravi kolotoè v rohu tohto
priestoru. Preliezaèky budú aj tu potrebova nový náter. Pod¾a záverov hygienickej kontroly bude treba
vymeni piesok v pieskoviskách - to by mala zabezpeèi obec. V tomto priestore by sme chceli vytvori aj
nové detské ihrisko. Pani Madajová, ako aj rodièia sa pokúsia zohna financie - najmä formou grantov. Ak
by ktoko¾vek z vás vedel o grantovej výzve na rekonštrukciu alebo budovanie detských ihrísk, dajte nám

3. Priestor, ktorý vznikol medzi záhradami novej radovky na ul. Pohranièníkov a plotom bytovky na Vývojovej by
sa dal využi ako futbalové ihrisko pre deti. Buï z peòazí Rady škôlky alebo z iných zdrojov by sme tu vysiali
trávnik a nechali vyrobi drevené bránky zapustené do zeme tak, aby pri prípadnom preliezaní nemohli spadnú
a ublíži deom.
Popri chodníku v mieste medzi ihriskom pre väèšie deti a futbalovým ihriskom, by sme osadili jednoduché
lavièky pre uèite¾ky a deti. Na brigáde, ktorá je na pláne v jarných mesiacoch, by sme celkovo upravili terén a
vysadili aj novú zeleò.
Palo Mokráò

2% (AJ Z VAŠICH) DANÍ
Ïakujeme za preukázanie sumy do výšky 2% zaplatenej dane za rok 2005 na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v
ZŠ s MŠ Rusovce. V roku 2006 za daòové obdobie 2005 prispelo 47 fyzických osôb celkovou sumou 356 570,- SK.
Prosíme vás za naše deti v ZŠ s MŠ Rusovce o 2% z dane aj za rok 2006. Tlaèivá nájdete v každej triede MŠ.
Obèianske združenie ZRP ZŠ s MŠ

INFORMAÈNÝ PORTÁL WWW.RUSOVCE.INFO
Zaèiatkom febuára bol iniciatívou viacerých obèianskych združení spustený informaèný portál www.rusovce.info. Aj
naša MŠ dostala svoj priestor na prezentáciu nielen oficiálnych dokumentov, ale aj problémov, plánov, pripravovaných
akcií skrátka všetkého, èo sa týka našej MŠ. Takisto tu môžete nájs archív obèasníka Škôlkárik.
ZBER PAPIERA V MŠ
V MŠ prebieha zber papiera. Za vyzbierané „kileèká“ èaká MŠ buï finanèná odmena alebo výmena za hygienické
potreby (toaletný papier, vreckovky, servítky). Do zberu môžete prinies staré noviny a èasopisy, prospekty, letáky
a knihy bez tvrdých obalov. Nenoste prosím kartóny! Ïakujeme!

LYŽUJEME S NAJMENŠÍMI

„Pani Zima je asi chorá ...“, skonštatovala moja dcérka posledné
dni, keï pochopila, že zima a sneh tento rok Bratislavu veru obíde.
Napriek tomu sú pred nami prázdniny a okolo nás hory, kde sa
momentálne lyžova dá. Ak váhate nad destináciou vašej dovolenky
alebo jednodòovej lyžovaèky, prinášame vám postrehy rodièov z
dvoch lyžiarskych stredísk Vrátnej a rakúskeho Stuhleck-u, kam
sa s demi môžete urèite vybra.
Lyžiarske stredisko Vrátna
V tomto lyžiarskom stredisku si zalyžuje každý. Pre najmenších je
tu osobitný svah na proti¾ahlej strane kopca ako hlavné Paseky.
Tento svah sa volá Tížinka a je ako stvorený pre deti
zaèiatoèníkov. Ak máte šastie (alebo prihlásite deti do lyžiarskej
školy), môžete zaèa s demi v areáli s lyžiarskym pásom naozaj
ideálne na prvé dni. Oficiálne môže túto èas využíva len
lyžiarska škôlka, ale neboli sme jediní, ktorým umožnili použitie
„pásu“ aj bez inštruktora.
Ak aj nie, na kopci sa nachádza jeden krátky vlek (vyvezie vás do
polovice kopca), ktorý bez problémov zvládnu aj zaèiatoèníci.
Okrem neho sú tu dva dlhé vleky jedna pomalá a jedna rýchla
„Poma“. Tieto sú ideálne buï na posledné dni alebo pre
súrodencov, ktorí už lyžujú o nejaký ten rok dlhšie. Najväèšou
výhodou je to, že na tomto svahu nelyžujú skúsení lyžiari, preto je
lyžovanie bezpeèné aj pre deti.

Lyžiarske stredisko Stuhleck
Toto lyžiarske stredisko sa nachádza v susednom rakúsku a od Bratislavy je vzdialené asi 150km. Autom sa tam dostanete
po dia¾nici zhruba za dve hodiny, takže je ideálne na jednodòovú lyžovaèku. Pre najmenších je tu samostatná èas situovaná
pri parkovisku P5. Nachádza sa tu Babylift s prevýšením 18 metrov ideálny pre úplných zaèiatoèníkov; a Familienlift, ktorý
je ïalším stupòom v nároènosti po Babylifte. Takisto ako vo Vrátnej, ani tu nelyžujú skusení lyžiari, èo zvyšuje bezpeènos
lyžovania na tomto svahu. Kombinácia týchto dvoch vlekov je ideálna aj pre rodiny s viac demi, kde niektoré vedia lyžova a
iné len zaèínajú.
V stredisku sa takisto nachádzajú aj nároènejšie trasy pre dobrých lyžiarov. Cena denného lístka na Familienlift stojí
€20 (cca 700 SK), deti zaplatia €12,50 (430 SK); babylift je platený od jazdy 10 jázd stojí €4,50 (150 SK).
Permanentka do celého strediska stojí pre dospelého €31 (950 SK). Viac info nájdete na www.stuhleck.at.

