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Rada rodièov Materskej školy

Milé deti a rodièia,

Radu rodièov škôlky sme si zvolili na prvom rodièovskom združení.
Odvtedy sa Rada zišla dvakrát. Na prvom stretnutí sme si zvolili
predsedu, stala sa ním Katka Poláková. Potom sa riešil hlavne rozpoèet.
Èas peòazí z minulého roka sa použila na nákup nových lehátok pre deti.
Zvyšok sa použije na rôzne kultúrne akcie, spotrebný materiál a darèeky.
Riešili sme aj problém detského ihriska, na jeho financovanie nám ale sily
nestaèia, takže h¾adáme sponzora. Na druhej Rade škôlky sme
prejednávali situáciu okolo stále chýbajúceho plota. Dohodli sme sa na
podaní ïalšej sažnosti, ktorá, zdá sa, nebude nakoniec potrebná. Ïalej
sme sa dohodli, že sa pokúsime o zorganizovanie škôlky v prírode, na
zaèiatok asi iba pre ve¾ké deti na dva dni. Ak sa to podarí a bude to
úspešné, rozšírilo by sa to aj na ïalšie triedy. Na jarné mesiace sme sa
rozhodli zvola brigádu na úpravu areálu škôlky. O podrobnostiach vás
budeme informova v nasledujúcom èísle ale cez oznam na nástenke.
Katka Poláková, Palo Mokráò

Èo som sa nauèila od detí
Denno denne pracujem s 3-5 roènými demi a oni pracujú so mnou. A to ve¾mi
dôsledne, každý deò. Napriek tomu, to, èo som si uvedomila, mi trvalo dos
dlho.
Keï sa deom nieèo nepodarí, napr. nama¾ova obrázok pod¾a ich predstáv,
alebo spravia alebo povedia niekomu nieèo zlé, nikdy nekritizujú sami seba a
su smutné tak asi 30 sekúnd. Toto som si všimla na deoch už v zaèiatkoch
mojej praxe, ale to najdôležitejšie ma napadlo len nedávno. A to, že my
dospelí reagujeme v takýchto situáciách naopak. Pri nezdarenom výkone, alebo
po slovnej potýèke si zaèneme nadáva sami sebe, dlho si to vyèítame a
neustále sa kritizujeme.
Deti si nemilú situáciu uvedomia RAZ a už sa tým ïalej nezaoberajú. A preèo
aj?Veï neustále vracanie sa k tomu nás psychicky unavuje. Som presvedèená,
že deti to robia správne. Uvedomi si chybu RAZ a potom sa už viac
nezožiera nás skôr privedie k úspechu. Všetci robíme obèas chyby. Sme tu
na to, aby sme sa tu na svete uèili. A to celý život.
Odkedy napodobòujem deti, cítim sa ove¾a slobodnejšie. Akúko¾vek
sebakritiku odmietam, niè si nevyèítam a neh¾adám, kde všade som urobila
chybu. poviem si: "No Alenka, toto si urobila dobre, no a toto by sa dalo
zmeni. A nabudúce to urobím alebo poviem ináè."
Dokonca ma tento detský spôsob myslenia priviedol k tomu, že nekritizujem
ani druhých. A verte zaspáva sa mi ¾ahšie.
Alenka Nadašská

Od zaèiatku nového školského
roka ubehli už tri mesiace a je
èas na nové èíslo nášho
Škôkárika. Za ten èas sa
udiali mnohé príjemné zmeny.
Najnovšie sa koneène zaèali
práce na novom oplotení dvora
MŠ, na ktoré každý z nás
netrpezlivo èaká.
Po rodièovskom združení sa
sformovalo silné združenie
rodièov, ktoré aktívne zaèalo
pracova
na
zlepšení
a zefektívnení
fungovania
našej materskej školy. Deti
absolovovali plavecký výcvik
a každý, kto sa bol pozrie na
poslednej hodine mohol vidie
rados v ich oèiach pri
preberaní Diplomov. Zaèali sa
aj hodiny angliètiny, deti majú
v škôlke hru na flautu a na
husle, ktoré si ve¾mi chvália
a na ktoré sa vždy tešia.
Každý z vás si takisto mohol
všimnú
jesenné
výstavy
v jednotlivých triedach, ktoré
boli naozaj rozmanité.
Prajem
deom,
uèite¾om
a ostatným pracovníkom MŠ,
ako aj nám rodièom, aby nás
podobné aktivity a záujem
detí
sprevádzal
aj
v nastávajúcom
zimnom,
hlavne vianocami príznanènom
období.
Darina Mokráòová
mama Miška a Alenky

Ma¾ujem, Ma¾uješ, Ma¾ujeme
Vïaka pani Botíkovej sa podarilo zorganizova poèas predåženého Vïaka pani
Botíkovej sa podarilo zorganizova poèas predåženého víkendu ma¾ovanie triedy
ve¾káèov. Vo štvrtok poupratovali celú triedu, oteckovia poodahovali skrine a v
piatok sa mohlo zaèa ma¾ova. Ešte v ten deò bola robota aj hotová a vïaka
pomoci rodièov bol nábytok rozmiestnený do pôvodného stavu. V pondelok ráno nás
èakala rozjasnená trieda. Deti mali ve¾kú rados z tejto malej zmeny. Rodièom,
ktorí prišli pomôc chceme aj touto cestou poïakova aj keï nám je jasné, že
najväèším poïakovaním im boli rozžiarené oèká detí, ktoré si vyma¾ovanú triedu po
víkende našli.

Vši v našej MŠ
Postreh mamièky
Tak máme tu znovu vzrúšo! Vši v hlave! Doteraz, keï sa oznam o všiach rez za èas objavil na
nástenke, prezrela som deom hlavy, skonštatovala ´všetko v poriadku´ a išlo sa ïalej. Ale
íha – tentokrát to postihlo aj Matúša aj Zuzku. A aby sme vedeli èo a ako, tak sme si ich
najprv pekne vyèesali kefou, bavili sme sa pri tom: „Taký ve¾ký voš, to bude urèite dedo,“
a tipovali pri tom, ko¾ko ich ešte vypadne. Po umytí špeciálnym šampónom zmizli. Ïakujeme
oteckovi, ktorý sa podujal naraz prezrie deom v škôlke hlavy a tým zabránila
„znovunakazeniu“, ale hlavne jej ïakujem za našu rodinu, lebo asi by ma nenapadlo, že to nie je
také ¾ahké nájs vši a možno by som „pravdu“ zistila až keï by v hlave boli pradedovia a deti
by sa škrabali až by sa im z hlavy parilo. A tak som rada, že už je všetko v poriadku a som
o skúsenos bohatšia.

Slávka Timèáková
Preèo som sa rozhodol kontrolova deom vš i
Aj u mojich detí sa tento rok vyskytli vši. Spomenul som si pri tom, ako na škole, kam chodila
moja dcéra predtým, ako sme sa presahovali do Rusoviec, chodila manželka vždy po
prázdninách kontrolova aj s ïalšími rodièmi deom hlávky, aby sa predišlo rozšíreniu vší.
Deti prezreli mamièky alebo oteckovia, ktorí boli vopred oboznámení s problematikou a vedeli,
ako vši vyzerajú a kde sa na hlávke najèastejšie nachádzajú. Kontrola nie je bolestivá, deti
z nej nikdy nemali strach. Starší žiaci samozrejme dúfali, že im vši nájdu, aby sa „uliali“ zo
školy apsoò na jeden deò.
Na rodièovskom združení v triede najstarších detí som predniesol návrh na takúto aktivitu aj
v našej MŠ, ktorú som sa rozhodol sám zreazlizova. Nie preto, že by som si myslel, že
rodièia deom hlavy nekontrolujú. Sila tejto kontroly je v tom, že sa deti v celom kolektíve
skontrolujú naraz v jeden deò. V triede môjho syna sa mi to podarilo, aj keï mi nedali zvolenie
na kontorlu úplne všetci rodièia. Ako ste si preèítali v príspevku od mamièky, jedno dievèatko
vši malo. Vïaka kontrole si ju rodièia vzali domov, hlávku jej ošetrili a vši nemali šancu vojs
do vláskov ïalších detí, ktoré možno ich rodièia kontrolovali deò predtým.
Napriek tomu, že v ïalších dvoch triedach táto iniciatíva zatia¾ nebeží dúfam, že sa mi
nakoniec podarí nájs aktívnych rodièov, ktorí by mi pomohli. Takisto verím, že príjmete túto
moju snahu vy, rodièia. Chcel by som deom hlávky kontrolova po letných a jarných
prázdninách a samozrejme vždy, keï sa vši u niekoho vyskytnú. Ak by ste mali akéko¾vek
otázky alebo chu mi pomôc, neváhajte ma kontaktova.
Palo Mokráò

Nech sa vám sníva pekná rozprávoèka ...
.. aj takto „odprevádza“ pani uèite¾ka naše deti do ríše spánku. Nikto z nás
nepochybuje o tom, aký dôležitý je spánok u detí v predškolskom veku.
Najmä u tých najmenších. A nemenej dôležité je na èom tie naše deúrence
trávia dve hodiny odpoèinku.
Na podnet pani uèiteky sme mali možnos nazrie do detských spální a
„pokocha“ sa kvalitou lehátok. Myslím to naozaj v ironickom význame,
pretože vyzerali na zaplakanie: tu malo rozpárané èalúnenie, tu zasa trèala
výplò, na inom bola nalomená drevená konštrukcia alebo nožièky lehátka
držali le tak tak.
Situácia sa však èiastoène zmenila. Pani Nataška Madajová požiadala o pomoc obèianske
združenie Kresanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku (sídli naeïaleko
škôlky, Kovácsová 85). Vïaka pánovi PhDr. Škottovi, ktorý je riadite¾om Domova sociálnych
služieb na Javorinskej ulici v Starom meste sa podarilo do škôlky zabezpeèi 20 postie¾ok a
15 matracov zo zrušených jasiel. Tieto nám nielen podarovali, ale zabezpeèili aj dovoz.
Okrem tohto dobrodinca sa našli aj individuálny darcovia z radov rodièov, ktorí osobne
finanène prispeli na zakúpeni úplne nových lehátok. Následne Rada rodièov pri materskej
škôlke odsúhlasila, že sa èas z vyzbieraných peòazí príspevku do rodièovského združenia
investuje na zakúpenie ïalších 20 lehátok. Ïakujeme všetkým!!!
Ingrid Iványová, mama Daniela a Emky

Èo nás èaká v najbližšom období
December je tak ako každý rok plný akcií na mikulášsko-vianoènú tému. Deti v škôlke èakajú
nasledovné akcie:
o

Okolo 6.12.– Mikuláš

o

V týždni od 11.12. do 15.12.

o

-

Vianoèné besiedky a tvorivé dielne v jednoltivých triedach

-

Vianoèná akadémia ZŠ a MŠ Rusovce

18.12. – deti sa doobeda zúèastnia tvorivýh dielní v ZŠ

V kultúrnej sále PD Dunaj bude výstava výtvarných prác škôlkárov, školákov a obyvate¾ov
chráneného bývania. Príïte sa pozrie!

Zábava na cesty
Pre predškolákov, ale aj 4-5 roèné deti je zaujímavou hrou vymýš¾anie slov na konkrétne písmeno.
Zaèa sa dá tak, že najmladšie diea vymyslí ¾ubovo¾né slovo. Písmeno, ktorým sa toto slovo zaèína,
bude základom pre vytváranie ïalších slov. Slová môžu na toto písmeno zaèína, môže sa v nich toto
písmeno vyskytova 2x ... možností je ve¾a. Pre staršie deti je zaujímavou variantou aj hra, kde
vymýš¾ame slová obsahujúce nejaké iné slovo – napríklad èíslicu „dva“ – dvadsa, dvanás ale aj
odvaha alebo odvar. Deti pri tejto hre vymyslia to¾ko zábavných vecí, že nakoniec sa hra so slovami
zmení na nieèo iné, èo však vôbec nemusí by na škodu. :)

