Obèasník pre deti a rodièov, MŠ Bratislava-Rusovce, september 2006

Milé deti, rodièia, starí rodièia
Opä sa otvorila brána našej škôlky. Tak ako po minulé roky aj teraz
sa naplnila smiechom, ale i plaèom (novoprijatých) vašich (našich) detí.
Chceli by sme vás úprimne privíta v novom školskom roku 2006/2007
a popria vám rodièom, deom, ale i nám mnoho úspechov a ve¾a najmä
pozitívnych zážitkov.
Kolektív zamestnancov MŠ Rusovce

Základné informácie školského roka 2006/2007
V školskom roku 2006/2007 otvárame tri triedy. Zbernou triedou
zostáva trieda na prízemí v¾avo, v ktorej budú cez deò druháci a s nimi
pani uèite¾ka Janka a Nataška. Prváèikovia, alebo „malkáèi“ majú
svoju triedu na prízemí vpravo a pani uèite¾ky Eriku a Moniku.
„Ve¾káèska“ trieda bude aj tento rok na poschodí – deti si so sebou
vezmú svoje minuloroèné pani uèite¾ky Dianku a Alenku.
V škôlke máme ešte pani kuchárku Cilku a tety upratovaèky Adu
a Gabiku, ktoré nám pomáhajú pri našich každodenných aktivitách.
Škôlka je otvorená denne od 6:15 do 17:15. Telefonický kontakt 02-6285 9301. Nahláste nám prosím na tomto telefónnom èísle
neprítomnos vášho dieatka pred 8:00 z dôvodu odhlásenia stravy.
Informácie o všetkých chystaných aktivitách nájdete na hlavnej
nástenke v chodbe MŠ alebo na nástenkách priamo v šatniach
jednotlivých tried.
Akéko¾vek ïalšie otázky týkajúce sa režimu v škôlke vám radi osobne
zodpovieme. Každá z nás má konzultaèné hodiny, kedy vás radi
privítame a porozprávame vám aj o úspechoch a napredovaní vášho
dieatka.

Rodièovské združenie
Prvé rodièovské združenie v tomto školskom roku sa uskutoèní už za
pár dní – v utorok 26.9. 2006 o 17:00. Budeme ve¾mi radi, ak sa na
tomto rodièovskom združení všetci stretneme. Nielen preto, aby sme
prerokovali dôležité veci, ale aj preto, aby sme sa navzájom spoznali
a dozvedeli viac o škôlke, jej potrebách, pozitívach a prípadných
novinkách. Na ïalšej strane „Škôlkárika“ nájdete podrobnejší program
rodièovského združenia, aj s bodmi, o ktorých sa bude hlasova. Prvé
rodièovské združenie sa bude organizova pre všetky triedy spoloène,
na 1. poschodí MŠ. Ak máte potrebu prerokova nieèo konkrétne,
dajte nám prosím vopred vedie.

Vitajte v novom
roku 2006/2007!

školskom

Milé deti a rodièia,
Vítame vás (znova) v škôlke.
Z druhákov sú už ve¾káèi,
ve¾káèi
sa
stali
školákmi
a najmenšia trieda sa zaplnila
novými tvárièkami. Tak to chodí
každý rok a ani tento nie je
výnimkou.
Každý rok sa však nájde aj nieèo
nové. Jednou z noviniek tohto
školského roka je informaèný
obèasník, ktorý práve držíte
v rukách. Chceli by sme vás
v òom informova o tom, èo sa
deje v škôlke, aké zaujímavé
akcie èakajú na vaše deti v
Rusovciach,
prípadne
v Bratislave. Radi by sme ho
naplnili nápadmi na výlety èi
zaujímavosami
zo
života
v škôlke.
Aj
pani
uèite¾ky
dostanú priestor informova
rodièov o všetkom dôležitom. Je
to èasopis o nás a pre nás
a budeme ho ma taký, aký si ho
urobíme. Všetky námety na témy,
vaše postrehy, dobré aj horšie
zážitky, s ktorými sa chcete
podeli
s ostatnými,
radi
zverejníme. V školskom roku
2006/2007 by sme radi zaplnili
stránky piatich èísel J
Záverom mi zostáva už len
popria deom príjemné chvíle
strávené
v škôlke
a vám,
rodièom, zaujímavé èítanie.
Za kolektív pedagógov a rodièov,
Darina Mokráòová
mama Miška a Alenky

Krúžky, kurzy, prípravky
Tak ako po minulé roky, plánujeme na október plavecký výcvik. Predpokladaný
termín konania je 11.10 - 27.10. 2006 v dopoludòajších hodinách.
Predpokladaná cena vrátane dopravy 1040,- SK. Kurz v dåžke 10 hodín je
zabezpeèovaný školenými inštruktormi a bude prebieha v bazénoch SOU
Chemického v Slovnafte.
Pani uèite¾ka Alenka pokraèuje v hodinách angliètiny. Každá skupina má dve
hodiny týždenne, cena za rok je 1755,- SK. Prvá hodina je už 2.10. 2006. Za
angliètinu môžete zaplati buï naraz, alebo v dvoch splátkach. Prvú splátku
900,- Sk je potrebné uhradi p.u. Alenke do konca októbra.
Pre najstaršie deti je v spolupráci s ¼ŠU v priestoroch MŠ možnos
absolvova hudobnú prípravku hry na flautu alebo husle. Ak máte diea
v druháckej triede, ale myslíte si, že by chcelo na flautu hra, prejednajte
túto možnos s p.u. Nataškou Madajovou.
Ešte stále máte možnos prihlási sa na ktorýko¾vek z menovaných krúžkov. Ak máte
záujem o iný krúžok pre vaše dieatko, dajte vedie ktorejko¾vek pani uèite¾ke. Zistíme,
èo môžme pre vás a deti v tomto smere urobi.

Dôležité body ZRPŠ - 26.9.2006 od 17:00
Na stretnutí rodièov vám okrem plánov na ïalší rok a všeobecných informácií o škôlke
a pedagógoch predložíme nieko¾ko vecí na hlasovanie. Radi by sme vás preto vopred
informovali o niektorých bodoch programu.
Hlasovanie o praní UTERÁÈIKOV
Pri tomto hlasovaní si budete môc vybra, ktorý systém prania uteráèikov vám viac
vyhovuje:
1./1x týždenne berú deti domov na pranie uteráèiky za celú triedu (súèasý stav)
2./ Každé diea dostane na zaèiatku školského roka svoje dva uteráèiky, ktoré si nosí v
piatok domov opra spolu s pyžamkom.
Príspevok do ZRPŠ
Jedným z bodov programu ZRPŠ bude odhlasovanie výšky príspevku. Tak ako v minulom
roku, stanovili sme túto sumu na 1000 SK/diea bez oh¾adu na poèet detí z jednej rodiny
súèasne navštevujúcich MŠ. Èas príspevku by sme cheli poskytnú uèite¾kám na nákup
lehátok, ktoré sú v zlom stave, rovnako ako na nákup iných pomôcok potrebných pre
metodickú èinnos s demi. Aj o tomto bode sa bude hlasova.
Vo¾ba èlenov Združenia Rodièov
Naša škôlka nemá v tomto momente funkèné Združenie rodièov, ktoré by zastupovalo
záujmy rodièov v rámci škôlky ale aj v komunikácii s externými dodávate¾mi a subjektami
(miestny úrad, škola atï). Chceli by sme vytvori Rodièovské združenie s minimálnym
poètom 6 rodièov. Ak vám záleží na tom, kam deti cez rok pôjdu, èo a ako sa v škôlke
vymení a zrekonštruuje, èo sa deom varí na obed a na èo sa minú peniaze z príspevku do
ZRPŠ, prihláste sa do Združenia Rodièov pri MŠ. Bude na to priestor práve poèas
stretnutia.
Súèasou progrmau ZRPŠ bude samozrejme aj diskusia.

Kam cez víkend
Zrekonštruovaný areál Partizánskej lúky
Tí z vás, kto ste toto leto navštívili Partizánsku lúku na Železnej Studienke mi dáte
urèite za pravdu, že tento areál sa stal rajom na zemi pre deti od dvoch do desiatich
rokov. Hojdaèky, preliezky, kolotoèe od výmyslu sveta. Aby sa malí a ve¾kí nepobili, je tu
nieko¾ko herných modulov, urèených pre špecifické vekové kategórie. Lanová dráha pre
najmenších na jednej strane potoka a lezecká stena pre tých odvážnejších na jeho
druhom brehu. Zábava pre deti na celý deò je na tomto mieste zaruèená. Nespoliehajte
sa však na to, že sa napijete zo známeho prameòa na Železnej studnièke. Voda tu
vytekajúca bola hygienikmi oznaèená za nepitnú. Napriek tomu je to miesto, ktoré stojí
v peknom poèasí za návštevu.
Bibiana
Keï sa slnieèko rozhodne oddychova, môžete sa s demi vybra do Bibiany –
Medzinárodného domu umenia pre deti na Panskej ulici v Bratislave – Starom meste.
Fantastická výstava o labyrintoch a bludiskách pod názvom „Cesta tam a zasa spä alebo
ako nezablúdi“, v ktorej sa napriek názvu len ažko stratíte, ale zato dobre zabavíte,
potrvá síce len do konca septembra, ale v Bibiane sa urèite objaví nová, rovnako dobrá
výstava.
Bibiana je otvorená denne okrem pondelka od 10:00 do 18:00 a informácie o aktuálnych
výstavách nájdete na www.bibiana.sk.
Mamuti a mamutkovia
Slovenské národné múzeum na Vajanského nábreží v Bratislave prdåžilo výstavu
o mamutoch do 15.októbra 2006. Ak ste ju nevideli, neváhajte! Je urobená naozaj
nádherne a deti z nej budú ma urèite ve¾kú rados. Tak ako aj z väèšiny expozície
tohto múzea. Výstavné priestory sú prispôsobené malým návštevníkom a vystavené
exponáty prekvapia svojou rozmanitosou èasto aj dospelých.
Šarkaniáda
V sobotu 23. septembra 2006 organizuje Materské Centrum Kukulienka na letisku za
kultúrnym domom v Rusovciach (smerom k PD Dunaj) na Vývojovej ulici Šarkaniádu.
Ockovia a dedkovia, pustite sa spolu s demi do majstrovania a príïte vyhra jednu
z troch cien v súaži o najkrajšieho šarkana. Samozrejme si šarkany aj zalietajú – možno
práve váš poletí najvyššie. Po dobrom výkone vás samozrejme èaká sladká odmena! Už
teraz sa na vás tešia Kukulienky a Kukulienèatá!
Zábava na cesty
Ak sa rozhodnete vybra s demi na dlhšiu cestu autom èi vlakom - èi už na výlet,
k babièke alebo na neskorú dovolenku, môžete si spríjemni èas jednoduchou hrou, ktorá
sa dá hra so škôlkármi aj školákmi.
My sme ju hrali minule cestou do Trnavy. Hra spoèíva v tom, že každé diea vymyslí
jednu vetu z príbehu. Nasledujúce diea vetu zopakuje a doplní k nej ïalšiu. A tak ïalej.
Silvinka povedala: Sedíme vo vlaku. A Miško pokraèoval: Sedíme vo vlaku. Cestujeme do
Trnavy. Alenka sa nenechala zahambi: Sedíme vo vlaku. Cestujeme do Trnavy. Už tam
skoro sme. J

