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PREDŠKOLÁKOM

Ïalší rok je za nami

Milí rodièia, milé deti !
Keïže sa opä blíži koniec školského roka a deti z predškolskej triedy sa
pripravujú na svoj ve¾ký deò, ktorým je vstup do základnej školy, chcela by som
vám, rodièom a najmä deom popria ve¾a úspechov a mnoho krásnych zážitkov
pri zvládaní školských povinností. Pekné prázdniny!
p. uèite¾ka Dianka a Alenka
Milí rodièia,
Urèite sa vám už stalo, že sa deti doma hrali na škôlku. Mackovia a bábiky boli
deti a vaša dcérka alebo syn boli uèite¾om. V tejto hre ste mohli vidie, ako
rozpráva a pracuje uèite¾ka, ktorá uèí vaše diea, napr.: “Macko, posaï sa, teraz
sa budeme rozpráva o ...; bábika, nevyrušuj, aby deti mohli sústredene kresli;
nebehaj tu, nenaháòaj sa ...“.
Na tomto príklade vidno, že diea sa uèí tak, že napodobòuje dospelých. Všade.
V škôlke, škole, doma. Pre diea je jedno, èi je to dobré alebo zlé. Ono to ešte
nevie posúdi, chápe veci intuitívne. Napodobòovanie je preò ¾ahké uèenie , ako
napr. dohováranie a poèúvanie. Preto je èasto zbytoèné hovori „to sa nerobí, je
to nesprávne, škaredé a zlé, hanbi sa, to robia len zlé deti“. Správanie dospelých
je preòho smerodajné a správne.
Ak dieau povieme, aby nieèo nerobilo (nenadávaj, nechvá¾ sa, nehovor škaredo
o druhých), ale my dospelí to robíme, protireèíme si a v detskej dušièke nastáva
chaos. Na jednej strane deti vedia, že im rodièia nieèo zakázali, na strane druhej
to sami rodièia naïalej robia – tak deti vidia, že aj zakázané sa robí. Tak to
naïalej robia. A rodièov to hnevá. Preèo? – nechápu deti.
Diea si zaslúži vyrasta v pokojnom a harmonickom prostredí. A keïže najväèší
vplyv na diea má rodiè, buïte mu láskyplným PRÍKLADOM – aby jeho vedomie
bolo pokojné a tým šastné. Vtedy jeho pevné základy nikto neprelomí.
Prajem mojim predškolákom ve¾a úspechov a potešenia v škole.
p. uèite¾ka Alenka

TÝŽDEÒ RADOSTI DETÍ MŠ
V týždni od 28. mája do 1. júna je pre deti MŠ pripravený program pri príležitosti
MDD. Deti sa môžu teši na športové dopoludnie, koncert a možno prídu aj
požiarnici a koníky! Vo štvrtok 31.5. pôjdu deti o 8:00 hod do ZOO – keïže sme
spoloène nazbierali dos PET-fliaš a TETRA-pakov, budú ma vstup do ZOO
zdarma. Na záver, v piatok 1. júna od 15:20, si spravíme spoloènú opekaèku na
dvore MŠ – rodièia, deti aj pani uèite¾ky. SRDEÈNE VÁS POZÝVAME!.
Obèerstvenie pre všetkých zabezpeèia rodièia z Rady škôlky. Pošlite nám prosím
èo najskôr návratku, ktorú ste dostali v posledných dòoch.

V rukách
držíte
štvrté
a tohtoroèné posledné èíslo
Škôlkárika. Verím, že sme tento
rok prispeli aj týmto projektom
k tomu, èo všetko sa v MŠ
zmenilo – za jednu z najväèších
zmien
považujem
osobne
znovuzaložnie Rady rodièov,
ktorá fungovala tento rok
naozaj ukážkovo. Pustili sa do
ne¾ahkej úlohy rekonštrukcie
ihriska, presadili do rozpoètu
Rusoviec 50 000 Sk na
rekonštrukciu
sociálnych
zariadení, prišli s nápadmi na
mnohé
akcie.
Ušetrili
z rodièovského príspevku 20
000 SK na ihrisko – aj napriek
tomu, že sa z neho kupovali aj
nové lehátka do tried. A èo je
nemenej dôležité, idú ïalej –
najnovšie
rozbehli
diskusiu
o spokojnosti
rodièov
so
stravou v MŠ. Verím, že napriek
tomu, že niektorí rodièia spolu
s predškolákmi zo škôlky odídu,
nájdu sa ïalší, s ktorými
dotiahnu
svoje
plány
do
úspešného konca.
Takisto verím, že budúci školský
rok
nájdeme znova silu na
vydávanie Škôlkárika.
Každá
pozitívna spätná väzba nás
posúva ïalej. Ak ste boli so
Škôlkárikom spokojní, dajte
nám prosím vedie. A ozvite sa
aj v tom prípade, ak vám na
jeho stránkach nieèo chýbalo,
pokúsime sa to napravi.
Na záver mi zostáva už len
zažela vám krásne prázdniny
a v septembri opä dovidenia ...
Darina Mokráòová
mama Miš ka a Alenky
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PSYCHOLOGICKÉ VYŠETRENIE ŠKOLSKEJ ZRELOSTI.
Milí rodièia, dovo¾te, aby som vás upozornila na možnos psychologického vyšetrenia školskej zrelosti.
V prípade,že zvažujete otázku zaškolenia resp. odkladu školskej dochádzky a stále sa neviete
rozhodnú, môžete využi ponuku Pedagogicko - psychologickej poradne na bezplatné vyšetrenie
školskej zrelosti. Testy školskej zrelosti pomáhajú posúdi rozumovú, emocionálnu a sociálnu
pripravenos dieaa na vstup do základnej školy. V prípade záujmu je nutné sa telefonicky objedna.
Kontakt: Pedagogicko-psychologická poradòa s centrom výchovnej a psychologickej prevencie,
Hrobákova 3 851 02 Bratislava tel: 02/ 62411963
REKONŠTRUKCIA IHRISKA MŠ
Verím, že si väèšina z vás všimla, že škôlkársky dvor sa postupne mení. Èo všetko sme už urobili a èo
nás ešte èaká?
Na prvej dobrovo¾nej brigáde sme koncom marca 2007 spravili jarnú úpravu terénu – pozbieranie
listov, ihlièia a konárov, úprava terénu, vyèistenie. Odviezli sme 15 vriec, prevažne zeleného odpadu.
Na druhej brigáde 21.4.2007 boli odhrdzené a nanovo nama¾ované kovové èasti preliezok a šmyk¾avky,
bol osadený plot na ohradenie èasti areálu, kde bola pri stavbe neïalekej bytovky zbúraná búda a táto
èas bola pre deti nebezpeèná. Boli zasadené dve nové pneumatiky, z ktorých jedna slúži ako sedenie
a druhá ako preliezka. Takisto sa poèas tejto brigády èiastoène upravil terén pre futbalové ihrisko.
Náklady na farby a materiál na plot sme uhradili z rozpoètu Rady škôlky pri MŠ.
Práce na oboch brigádach vykonali rodièia, starí rodièia a zamestnanci MŠ dobrovo¾ne a vo svojom
vo¾nom èase. Spolu sme odpracovali viac ako 120 osobohodín. Všetkým sa chceme touto cestou
poïakova.
Na ïalšej brigáde chceme donatiera zvyšné prvky, osadi pneumatiky, vyrovna terén ihriska, osadi
drevené futbalové brány, presahova prevažovaèku a zrenovova kolotoè. Materiál na tieto práce
sme získali èiastoène od rodièov – drevené sedadlá prevažovaèiek a kolotoèa, drevo na futbalové
bránky bude hradené z financií Rady rodièov MŠ. Betónovanie niektorých prvkov zabezpeèí MP
Ruseko. Èas potrebný na dokonèenie odhadujeme na 100 osobohodín. Veríme, že nám prídete (opä)
pomôc.
V ïalšom kroku by sme chceli na ihrisko doplni preliezkovú zostavu – Rímska strážna veža, šmyk¾avka,
horolezecká stienka. Ïalším prvkom by mal by drevený vláèik a drevená kladina. Tieto prvky musia
by osadené profesionálne a bezpeène, preto bude osadenie zabezpeèova vybraný dodávate¾. Na
tieto prvky sme podali v máji grant na výzvu Centra pre filantropiu a spoloènosti Baumit. Ak bude náš
projekt podporený, mali by sme osadi nové prvky v septembri 2007. Držme si palce J
SÚ DETI PRIPRAVENÉ NA (MATERSKÚ) ŠKOLU?
(prevzaté z èasopisu Materské Centrá)
Slovensko bolo v minulom roku zapojené do medzinárodného projektu “Partnerstvo rodièov a uèite¾ov
pri prechode detí z MŠ do ZŠ”, kde sme mali možnos sa stretnú s fantastickými ¾uïmi mnohých
viac èi menej pedagogických profesií z mnohých európskych krajín. Ako sám názov projektu napovedá,
riešili sme možnosti spolupráce, problémy pri zaèleòovaní detí do (nového) kolektívu, dåžku
adaptaèného procesu a aj to, kedy je diea pripravené na školu. Paradoxne sme po dlhej diskusii
dospeli k ïalšej otázke: Má by diea pripravené na (materskú) školu? Nemala by by škola pripravená
na diea, ktoré prichádza? Máme oèakáva, že všetky deti budú ROVNAKÉ len preto, že idú do MŠ a
zároveò v nich pestova individualitu, samostatnos a schopnos rozhodova sa? Dávame im (hlavne
pri prechode do ZŠ) zodpovednos za veci, ktoré èasto nemôžu ovplyvni (uèebné pomôcky, správne
cvièky na telesnú), chceme aby sa vedeli samostatne a správne rozhodova a zároveò po nich chceme,
aby boli ROVNAKÉ ….
Každý deò to môžete vidie aj vo vašich materských centrách – okolo roka a pol zaèínajú by deti
“zrelé” na škôlku – v zmysle, že sa chcú hra s inými demi, že sa uèia požièiava si hraèky, že vydržia
dlhšie sústredene sedie a venova sa jednej aktivite. Nie sú však pripravené, lebo to nerobia všetky

ktorú si chtiac èi nechtiac položia všetci rodièia predškolákov. Psychológ vám povie, že nie, pretože
diea nevie nakresli súmernú postavu - napriek tomu, že sèítava a odèítava do 20. Logopéd vám povie,
že nie, pretože nesprávne vyslovuje niektoré hlásky – napriek tomu, že pozná všetky písmená. Diea
musí prís do školy komplexne vybavené, musí vedie všetko a výborne. Ak napriek drobným
nedostatkom diea do školy dáte, bude z neho možno “trojkár”. A to nikto z rodièov nechce. Preto
dávame deti do školy o rok neskôr. A potom sa deti v škole nudia a vyrušujú. V niektorých prípadoch sa
staršie deti v roèníku stávajú vodcami skupín, niekedy to prejde až do šikanovania tých najmladších.
Je ve¾mi ažké odhadnú, ako diea zareaguje, èi ho školské povinnosti vyburcujú k aktivite, alebo
budú preòho nezvládnute¾nou záažou. Je na rodièovi, aby sa rozhodol. Rodiè si nechá poradi od
odborníka, ktorý èasto odporuèí odklad. Ale ako sa zdá, oneskorený zaèiatok školskej dochádzky môže
by rovnako zlý, ako predèasný. Zaèarovaný kruh? Ako kde.
To èo je u nás hanbou, je v západných krajinách normálne. Opakovanie roèníka. Viete si to vôbec
predstavi, že práve vaše múdre diea by malo zosta v prvej triede ïalší rok? Nemožné. Pre vás a v
podstate aj pre uèite¾a. Napriek tomu, že sama škola je jediným miestom, kde sa ukáže, èi zruènosti,
ktoré dieau chýbajú ovplyvnia potrebné schopnosti, alebo sa naopak, zlepšia. Len uèite¾ v ZŠ vie
reálne posúdi, èi to, èo vášmu potomkovi nejde bude prekáža uèeniu v ïalšom roèníku alebo nie. Ak
sa diea nenauèí rozumie preèítanému textu, nemôže rieši slovné úlohy z matematiky. Zaostáva
preto v oboch predmetoch, aj keï matematika mu dovtedy išla dobre. Preto diea trápime èítaním
niekedy až tak, že mu potom trvá ve¾mi dlho, kým vezme do ruky knihu dobrovo¾ne.
Nezabíjajme v deoch individualitu len preto, aby sa mohli pedagogickí pracovníci venova èisto
pedagogike. Deti treba hlavne ¾úbi, odkedy sa narodia, až pokým si ako nás-roèní nenájdu svoje
“životné” lásky. Snažme sa o to, aby boli (materské) školy pripravené na všetky deti, nielen na tie
štandardné. Zisti, èi je diea zrelé na (materskú) školu je totiž ve¾mi ažké. Je to aj záver nášho
projektu – myslime na deti a trénujme dospelých a meòme školy tak, aby boli pripravené na príchod
každého dieaa.
IHRISKO, TELOCVIÈÒA A KOMUNIKÁCIA
Èlánky v Škôlkáriku sa väèšinou nesú v pozitívnom duchu a chvália, èo sa podarilo. Dovo¾te mi nachví¾u
vyboèi z tohto radu.
Chcel by som poveda pár slov o našom ihrisku v areáli škôlky. Iste už dlhšie sledujete, ako sa snažíme da ho do
slušného stavu, aby aj naše deti mali vonku zábavu na úrovni. Uskutoènili sme plánovacie stretnutie s pedagogickým
zborom, spravili sme návrh rekonštrukcie, na dvoch jarných brigádach sme vyèistili areál a zrekonštruovali staré prvky
ihriska. Investovali sme z peòazí Rady škôlky do farieb a materiálu. Dobrovo¾ne sme odpracovali viac ako 100 hodín.
Našim plánom bolo a do budúcna stále je vytvori aj nový moderný hrací prvok v èasti ihriska pre
väèšie deti. To ale vyžaduje znaèné investície. Tie sme plánovali popri pokusoch o granty zloži z troch
zdrojov – z peòazí Rady škôlky, od súkromných darcov a z peòazí z 2% daní. Všetky tri zložky sú
potrebné, keïže na zaèiatok treba minimálne 50 000 a každá z týchto položiek je menšia. Preto
vznikla aj žiados rodièov a pedagógov o poskytnutie èasti peòazí z 2% daní na tento úèel. Od
zástupcov obèianskeho združenia som sa po dlhom mlèaní nakoniec dozvedel, že právne to už tento rok
nie je možné, lebo peniaze zo združenia už nie sú na ich úète a ich použitie je viazané dohodou, ktorá
bola vraj spísaná skorej a podpísaná všetkými zúèastnenými stranami (škola, škôlka, OZ). Peniaze OZ
(asi 45 000) budú použité na dovybavenie telocviène. To znamená, že celá naša podpisová aktivita
oh¾adom ihriska bola zbytoèná a sumu 50 000 nemáme šancu tento rok dosiahnu.
Z rozhovorov s mnohými rodièmi a pedagógmi som nadobudol dojem, že pomôcky pre telocvièòu
a zvláš v takejto vysokej cene považujú za možno až mrhanie prostriedkami a ove¾a radšej by
prostriedky videli investované práve do ihriska.
Škoda teraz už plaka nad rozliatym mliekom, nedá mi ale nezauvažova nad nieko¾kými „keby“. Všetko
mohlo dopadnú inak, keby vedenie OZ dalo vedie Rade rodièov škôlky, že sa jedná o prerozdelení
prostriedkov pre škôlku. Ostatne jedná sa o prostriedky darované mnohými z nás a pre naše deti. Nie
pre èlenov OZ. Keby na toto rokovanie bol prizvaný aj niekto z Rady, keby vedenie škôlky, ktoré nebolo

nespoliehali na to, že informaèné toky fungujú dobre a otravovali všetkých zainteresovaných so
žiadosami o informácie. Keby bolo keby....
Pre nás z toho plynie pouèenie do budúcnosti, že sa nemôžeme spolieha na nikoho, ale musíme kona
ove¾a ráznejšie. A vynasnažíme sa dotiahnu projekt obnovy ihriska do úspešného konca.
Palo Mokráò
DOVOLENKA NA SKOK
Mnohí z vás už majú plánovanie letnej dovolenky za sebou. Ak máte ešte v kalendári pár vo¾ných dní alebo ste
obmedzení dovolenkou v práci, prinášame vám pár tipov na jednodòové a víkendové prázdninové výlety.
Bicyklový výlet Vojka
Ak máte doma zdatných cyklistov a láka vás stanovaèka, vyberte sa na bicyklový výlet do neïalekej Vojky. Pre nás
Rusovèanov ako stvorené na víkendový výlet. Môžete vyrazi už v piatok a prespa pri Dunaji ešte pred Èunovskou
hrádzou. Z Rusoviec je to sem asi 7 km, èo zvládnete aj v piatok po práci. V sobotu sa presuniete po hrádzi až za obec
Vojka, kde prespíte znova pod stanom pri jazere. Deti a aj dospelí ocenia možnos okúpa sa a opeka si pri ohníku.
Ak máte väèšie deti, môžete to „potiahnu“ až k druhému jazeru, kúsok pred Dobrohoš.
Ak si nemáte ako odnies stany a jedlo, skráte výlet na dva dni (sobotu+nede¾u) a dohodnite sa so
starými rodièmi alebo bicyklovo menej zdatnými priate¾mi, aby vám veci priviezli autom, prípadne
s vami prespali.
V nede¾u vás èaká cesta domov – nezabudnite, že väèšinou proti vetru. V prípade, že si nie ste výdržou
vašich detí istí, je dobré ma v rezerve niekoho, kto vaše potomstvo na polceste nasadí do auta J
Zábavný park Neusiedler
Kolotoèe, šmyk¾avky, preliezky, bludiská – èo iné potrebujú deti ku šastiu. Všetko toto a ešte nieèo navyše nájdete
v rakúskom zábavnom parku Märschenpark neïaleko Neusiedlersee, ktorý je vzdialený z Rusoviec asi 60km. Za
vstupné €12 na osobu a deò sa môžete takmer na všetkých atrakciách vozi zdarma a do sýtosti. Deti do 2 rokov majú
vstup zdarma. Ak chcete posla deti s babièkou, vyberte si utorok – v tento deò majú seniori nad 65 rokov vstup za €6.
Ak má vaše diea v lete narodeniny, neváhajte ich oslávi práve tu - oslávenec má vstup zdarma. Park je otvorený od
9:00 do 18:00 hod. Viac informácií aj v slovenèine nájdete na www.maerchenpark-neusiedlersee.at.
Stanovaèka v parku
Spestri prázdniny môžete deom aj obyèajnou stanovaèkou v našom parku. Veèeru a spanie v prírode
môžete doplni noèným pochodom, pri ktorom nesmie
chýba poriadna baterka a pre odvážnejších aj nejaké
tie nástrahy po ceste. Stanovaèku môžete presunú aj
k jazeru, kde sa deti okúpu pri západe slnka a rodièia
možno aj za svitu mesiaca. Ak pôjdete s priate¾mi,
nezabudnite okrem dobrého jedla aj hudobné nástroje.
Stanovaèku si môžete vyskúša ešte pred prázdninami
spolu s inými demi a rodièmi z OZ Kukulienka, ktorí sa
chystajú na svätojánsku stanovaèku – ako inak aj so
svätojánskymi muškami (viac informácií sa k vám urèite
èoskoro dostane).
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