Školský časopis

VEVERIČKA č. 3

Materská škola Veľký Klíž
Rok 2013

Milí rodičia, milé deti!
Máme za sebou mesiace marec, apríl, máj a prišiel posledný mesiac jún kedy končí školský
rok 2012/2013.Vydávame ďalšie číslo nášho školského časopisuVeverička. Čo sa dialo cez
tieto mesiace v našej MŠ ? Školský rok veľmi rýchle ubehol . Našou snahou bolo vytvoriť pre
deti príjemné prostredie, v ktorom sme napĺňali ich detské sny. Bolo to obdobie bohaté na
uskutočňovanie mnohých akcii a kultúrnych podujatí, priebežne sme Vás informovali a ďalšie
si priblížime v tomto vydaní.V úvode dovoľte pár slov adresovaných rodičom a deťom. Vám
milý rodičia ďakujem, že ste boli počas celého školského roka trpezlivý, ústretoví a mali ste
záujem o spoluprácu s nami. Cením si komunikáciu s Vami a ochotu pomôcť. Čo povedať
o deťoch? Všetky deti sú úžasné, plné radosti ,chcú toho veľa vedieť , vidieť a počuť. Od Vás
všetkých ako aj od nás očakávajú lásku, cit a porozumenie. Napriek tomu , že sa snažíte dať
svojim deťom všetko , naozaj to najcennejšie a bez akýchkoľvek finančných nákladov sú
chvíle , keď sa so svojimi deťmi hráte alebo sa pokojne s nimi porozprávate. Využite preto
čas prázdnin na malé zastavenie a hrajte sa, smejte sa so svojimi deťmi. Želám Vám veľa
úspechov a teším sa na nový školský rok.
Darina Halmová riad. MŠ Veľký Klíž

Povedz nám ty slniečko, prečo dnes tak žiariš?
Bozkávaš nás na líčka veselo sa tváriš.
Ja Vám žiarim preto deti, aby ste dnes radosť mali.
A preč od nás odchádzali nie smutní ,ale veselí,
veď sa stretneme v septembri.

Veverička radí
Prečo je dobré čítať deťom

 Fantázia
Vďaka čítaniu sa okrem iného rozvíja detská fantázia. Spolu s hlavnými hrdinami prežívajú
deti rôzne fantastické príbehy, ocitnú sa nachvíľku v zázračnom svete, kde ožívajú
rozprávkové bytosti, víly, princezné a iné postavičky. To všetko prispieva k bohatšej
predstavivosti vášho potomka.


Spoločne strávený čas

Plnohodnotne strávený spoločný čas s deťmi je na nezaplatenie. Prečo ho nevyužiť práve na
čítanie knižiek? Vytvorte si spolu s dieťatkom či deťmi pravidelný rituál, napríklad pred
spaním, kedy sa budete venovať spoločnému čítaniu. Deti si iste takéto chvíľky zamilujú a je
to výborná investícia do ich budúcnosti. Okrem toho to prispeje aj k utuženiu vzájomných
vzťahov medzi rodičmi a deťmi.



Slovná zásoba a spoznávanie okolitého sveta

Vďaka čítaniu si vaše dieťatko rozšíri aj slovnú zásobu. Deti sa zväčša pýtajú na slovíčka,
ktorým nerozumejú a úlohou nás, rodičov, je trpezlivo im neznáme výrazy vysvetliť tak, aby
ich pochopili. Rôzne rozprávky a príbehy deťom tiež umožňujú spoznávať okolitý svet.
Naučia sa veľa o zvieratkách, prírode, o svete a ako rozoznávať dobro a zlo, utvára sa ich
celkový pohľad na život a na svet.



Knižky vyberajte podľa veku a záujmov dieťatka

Aby si dieťa vybudovalo pozitívny vzťah ku knihám a čítaniu, treba mu vedieť vyberať
vhodné knižky. Tie musíme prispôsobovať aktuálnemu veku ako i záujmom dieťatka. Určite
nie je dobré vnucovať drobcovi knižky, o ktoré nejaví záujem. Každý rodič pozná svoje dieťa
najlepšie, takže iste dokáže vybrať aj tie správne knihy.
Najmenšie deti majú v obľube bohato ilustrované knižky, postupom času možno skúsiť čítať
svojej ratolesti krátke rozprávky a príbehy. Dôležité je aj to, aby ste vy ako rozprávač vedeli
malého poslucháča zaujať svojím prejavom.



Knihy namiesto hračiek

Dnešné deti sú doslova zasypané množstvom rôznych hračiek. Knihy už nie sú takým bežným
narodeninovým či vianočným darčekom, ako tomu bolo kedysi. Nahradili ich skôr rozprávky
na DVD-čkach. To je však veľká škoda.
Dohodnite sa so starými rodičmi a známymi, aby namiesto hračiek vášmu drobčekovi kúpili
radšej nejakú peknú knižku. Je to iste hodnotnejší darček.
Alebo využite služby knižnice a detské knižky si požičiavajte odtiaľ. Vezmite so sebou do
knižnice aj svojho drobčeka – určite sa mu tam zapáči a možnosť vybrať si z toľkých
krásnych kníh bude pre neho lákavá a bude to pekná motivácia.
Okrem kníh sú pre malých čitateľov skvelou pomôckou aj detské časopisy. Dovoľte dieťatku,
aby si vybralo ten svoj časopis a spolu si ho potom čítajte. Aj to môže byť príjemným
a naviac aj užitočným spestrením dňa.



Čítanie ako zábava a obľúbená činnosť

Čitateľom sa nikto nerodí, a tak je na nás rodičoch, aby sme svojim deťom sprostredkovali
záujem o čítanie a o knihy. Dôležité je, aby dieťa vnímalo čítanie ako zábavu a malo z neho
radosť. Preto sa čo najviac snažte spraviť z čítania vždy zaujímavú chvíľku plnú radosti
a zábavy. Ak svojmu drobčekovi dáte dobré základy a príklad, je veľmi pravdepodobné, že si
k čítaniu vybuduje pozitívny postoj a neskôr aj sám rád siahne po knihách. Takže nezabudnite
– čítajte, čítajte, čítajte! Je to vynikajúca investícia do budúcnosti vašich detí.

Rozprávka :
Tri motýle

Bola jar. Vzduch voňal sviežou zeleňou, stromy sa pýšili novými púčikmi a vtáčiky im
spievali oslavné piesne.
Nad záhradou plnou farebných kvetov poletovali tri motýle, červený, žltý a biely. Boli to
dobrí kamaráti. Páčili sa im všetky kvietky – červené, žlté, biele, ružové i oranžové. Nemohli
sa nasýtiť ich pestrosti. Celý deň sa naháňali medzi nimi a hrali sa na schovávačku.
Zrazu sa slniečko schovalo za oblak. Vzduch sa ochladil a na zem dopadli prvé kvapky
dažďa. Kvetinky sa sklonili k zemi a rýchlo pozamykali svoje hlavičky. Kvap – kvap. Drobné
kvapky dopadli aj na krídla motýľov. „Zle je!” vedeli motýle. „Musíme sa rýchlo schovať.”
Prileteli ku kvietku, ktorý bol najbližšie. Bol to červený tulipán. „Dobrý tulipán, červený
tulipán, otvor nám, schovaj nás pred dažďom,” prosili motýle. Tulipán odpovedal: „Ty,
červený motýlik, sa môžeš u mňa schovať, lebo si taký istý ako ja. Žltého a bieleho motýľa
však dnu nepustím, lebo sú iné.” „Ach, akože by som mohol opustiť svojich kamarátov? Nie,
keď nemôžu oni, nejdem ani ja,” povedal červený motýlik a odletel s kamarátmi hľadať iný
úkryt. Dažďových kvapiek začalo pribúdať. Motýliky už boli úplne premočené.
Prileteli k žltému narcisu. „Dobrý narcis, žltý narcis, pusť nás dnu, schovaj nás pred
dažďom,” prosili motýle. „Teba, žltý motýlik, rád pustím dnu, lebo si taký istý ako ja. Ale
červeného a bieleho nepustím, lebo sú iné,” odvetil žltý narcis. „Ach, ale my sme kamaráti,
nechceme sa rozdeliť. Keď nemôžu oni, nejdem ani ja,” povedal statočne žltý motýlik a
odletel s kamarátmi hľadať iný úkryt.
Spustil sa hustý lejak. Motýliky, úplne mokré a uzimené, prileteli k bielej ruži. „Ruža, ruža,
biela ruža, otvor nám svoj kalich, schovaj nás úbohých, lebo iste zahynieme, už sme celí
premočení a premrznutí,” prosili motýle. „Teba, biely motýlik, rada schovám, lebo si taký istý
ako ja,” prehovorila biela ruža, „ale červeného ani žltého nemôžem pustiť dnu, sú iní.”
„Nikdy neopustím priateľov v núdzi,” vyhlásil statočne biely motýlik, hoci mu už dochádzal
dych a ledva mával mokrými krídelkami.
Slniečko spoza mraku všetko pozorovalo. Uľútostilo sa mu drobných motýlikov a odohnalo
mrak. Prestalo pršať a na zem znovu dopadli teplé lúče. Rýchle zohriali skrehnuté telíčka
motýlikov a vysušili ich mokré krídelká. Motýliky pookriali a boli šťastné, že zostali spolu a
opäť sa môžu spolu hrať.

TOČENÝ KOLÁČ
CESTO:
30 dkg hladkej múky špeciál
4 žĺtky
1 dcl oleja
trošku sódy bicarbóny
kvások / menšia polovica kvasníc /18g / + 1 dcl mlieka + KL cukru
všetky suroviny zmiesiť, spraviť 3 bochníky a nechať kysnúť 5 minút
PLNKA: 2 ks tvarohu hrudkovitého / 500 g / + 1 žĺtok + 2-3 PL kryšt. cukru
višňový alebo ríbezľový džem / najlepšie domáci /, nie hrubú vrstvu
POSTUP: Každý bochník zvlášť vygúľať na dĺžku plechu, do stredu cesta natrieť tvaroh, po
okrajoch cesta natrieť džem. Cesto potreté džemom postupne stáčať po tvaroh z jednej aj
druhej strany.
Cesto potrieme rozšľahaným vajíčkom a dáme piecť do vyhriatej rúry.
Bielky so štipkou soli vyšľaháme, pridáme kryšt. alebo pr. cukor / množstvo podľa vašej
chuti, ja mám rada veľmi sladké, preto dávam asi 6-7 PL + pár kvapiek citr. šťavy.
Pred dopečením vyberieme plech z rúry , nastriekame snehovú penu na koláč a dáme ho
dopiecť pri zníženej teplote / a dosušiť

DOBRÚ CHUŤ!
Recept a foto pridala Darina Halmová
Milé mamičky pokiaľ máte osvedčený, zaujímavý , recept radi uvítame aj Váš ak sa s nami podelíte.
Prosíme prispieť príspevkom.

Pracovné listy pre deti.
Domáce a lesné zvieratá!
Červenou bodkou označ domáce zviera, zelenou bodkou označ lesné zviera

FARBY.
Tráva je zelená, je mi po kolená.
Slniečko žlté je to ma vždy zohreje.
Obláčiky na nebíčku všetky ste len v modrom tričku.
Biely je sneh urobím si snehuliaka hneď.
Čiernu ako tma, uhlie farbu má.
Srdiečko je červené , všetku lásku skrýva.
Pomaranč i mandarínku veľmi rada mám, oranžovú farbu majú to si pamätám.
Mňam , mňam , kamarátka čokoládka hnedá je a je sladká.
Fialový zvonček v tráve vyzváňa si stále, stále.
Sivá myška malá v diere sa schovala.
V chlieviku si pochrapkáva, v blate sa tiež rado váľa, ružovučké prasiatko.

AKO SME PREžILI MESIAC MAREC 2013 :
Vítanie jari , vynášanie Moreny - uskutočnili sme dňa 20. 3. 2013 vychádzkou
k Lázni. Deti predniesli krátke
básne,

zahrali

a zaspievali
takouto

,

sme
aby

formou

sa

sme

aj

udržiavali

ľudové tradície v našej obci.
Miestnym
pozvali

rozhlasom

sme

aj obyvateľov obce,

starých rodičov ako aj rodičov
detí, ktorým to dovolili ich
pracovné povinnosti.

MŠ sa zapojila do projektu DM drogérie - Veselé zúbky .
Cieľom projektu je vypestovať u
detí návyk starostlivosti o zúbky
a uskutočniť osvetu smerom k
rodičom

v

oblasti

dentálnej

hygieny

Spoločné

stretnutie

s deťmi

sme

si

správnej
u

detí.
rodičov

urobili

dňa

21.3.2013 Materiál k projektu
poskytol gestor projektu DM
drogérie markt s. r. o ., Na
Pántoch 18, Bratislava.Všetky
deti boli odmenené balíčkom Veselých zúbkov.

Veľkonočná výstava v obci dňa 24.3.2013, prispeli sme výrobkami detí, ktoré sme
spolu zhotovovali v MŠ.

MESIAC APRÍL 2013

4.4.2013 „Mám

básničku na jazýčku“

Dopoludniasme navštívili miestnu knižnicu a popoludnísme uskutočnili v MŠ prednes pod
názvom „ Mám básničku na jazýčku“- deti predniesli svoje básne, ktoré sa naučili doma v
spolupráci rodičov a MŠ z príležitosti mesiaca Marca ( mesiac knihy) ako aj Dňa detskej
knihy( 2. Apríl)kedy sa narodil najväčšírozpravkárpre deti H.CH.Andersen. Za pekný
kultivovaný prednes boli všetky deti odmenené diplomami.

24.4. 2013 „Spieva

celá dolina.“

Ľudová pieseň je blízka každému srdcu. Presvedčili sme sa o tom dňa 24. 4. 2013 kedy deti
troch materských škôl z Klížskej doliny ako MŠ Ješkova Ves, Klátova Nová Ves a Veľký
Klíž sa zúčastnili podujatia pod názvom „Spieva celá dolina.“ Bol to už druhý ročník
podujatia materských škôl, čo vyžaduje nemalé úsilie k príprave. Akcia sa uskutočnila
v kultúrnom dome v Ješkovej Vsi v rámci dobrej spolupráce uvedených materských škôl pod
vedením pedagogických pracovníčok jednotlivých zariadení.. Na desať malých spevákov
oblečených v ľudových krojoch čakala atmosféra

folklórnej výzdoby kultúrneho domu.

Slávnostné popoludnie spevu otvoril starosta obce Ješková Ves, ktorí všetkých prítomných
privítal. Prekvapením na úvod bola hra na fujare a spevácka prehliadka mohla začať.
Materské školy reprezentovali deti : VaneskaHúdokova, Alexander Florner, Nelka Benková
Borisko Beliansky, Simonko Križma, JessikaKopčeková

Karolínka Zajícová, Kristínka

Čičmancová, Dávidko Bielich, Julka Trnková .
Odvážlivci boli naozaj snaživý a podali pekné výkony. Malých spevákov prišli podporiť
rodičia , starí rodičia, ako aj starostia obcí a pani učiteľky, ktoré rozvíjajú u detí hudobné
vnímanie

a vzťah

k ľudovým

piesňam. Speváci boli odmenení
veľkým potleskom. Pre upevnenie
spolupatričnosti materských škôl
deti zaspievali pieseň „Spievanky,
spievanky“. Porotu tvorili naše
bývalé kolegyne materáčky , ktoré
čakala

zodpovedná

úloha

pri

vyhodnocovaní detí. Všetky deti
boli rovnako snaživé a preto
zaslúžili rovnaké ocenenie.

si
Pre

spomienku na tento deň boli
odmenené diplomom a vyrezávaným koníkom autorom, ktorého bol ľudový rezbár Jozef
Jonis.

Stavanie mája30.4.2013 predvečer 1. Mája naše deti spríjemnili Stavanie mája vo
Veľkom Klíži a v Klížskom Hradištikrátkym kultúrnym programom.

MESIAC MÁJ 2013

DEŇ MATIEK
Či vieš mama koho rada, koho objať sa mi žiada. Komu kvietok posielam, kohože to rada
mám? Nuž len teba jedinú, milovanú maminu.Naši najmenší sa všetkým mamám, ale aj
starým mamám poďakovali kultúrnym programom druhú májovú nedeľu. Všetky matky si
túto úctu právom zaslúžia.

Detská športováolympiáda v MŠ.
Materská škola sa zmenila na olympijský
areál. Konal sa 1. ročník
detskej
športovej
olympiády.
Nechýbala
olympijská vlajka, olympijský oheň ani
olympijská hymna, ktorú deti na začiatku
podujatia zaspievali. Cieľovou skupinou
boli deti MŠ Veľký Klíž, kde
prostredníctvom športových aktivít sme
u detí podporovali radosť z pohybu,
viedli sme ich k zdravému športovému
zápoleniu. Deti súťažili v šiestich
športových
disciplínach.
Svojimi
výkonmi potvrdili svoju šikovnosť
,zdatnosť a vytrvalosť. Za zvládnutie
pohybových disciplín boli deti odmenené
naozajstnou
medailou, diplomom a
nechýbala ani sladkosť. Víťazmi sa stali
všetky deti pretože , každý urobil niečo
pre svoje zdravie a každý z nich poctivo
a čestne súťažil. Na záver sme si spoločne
zaspievali : „Pretekáme, súťažíme to je
paráda, hurá, hurá, trikrát hurá nech žije
naša olympiáda.“ Úsmevy na tvári detí ,
zážitky a radosť s akou deti rozprávali
o olympiáde nám potvrdili , že deti majú

radi pohyb. Zážitky boli neopísateľné a popoludní deti opäť chceli súťažiť.

Krúžok z anglického jazyka .
Naše deti majú možnosť navštevovať krúžok anglického jazyka. Dňa 28.5.2013 sme ponúkli
rodičom možnosť zúčastniť sa otvorenej hodiny, ktorá sa konala popoludní, aby sa tak
presvedčili ako deti reagujú na slovné pokyny.

Mesiac jún 2013
Indiánsky deň z príležitosti sviatku - MDD sme uskutočnili 31.5.2013
Raz v roku je deň kedy majú sviatok naše deti - je to 1. jún MDD. Tento deň sme si nenechali
ujsť ani v našej MŠ a preto sme sa naň dôkladne pripravovali. Deti sú pre nás všetkých to
najcennejšie v živote a naozaj si zaslúžia, aby im bol venovaný aspoň jeden deň v kalendári
.V tomto školskom roku to bolo v podobe INDIÁNSKEHO DŇA. Zvolili sme si ho preto , že
sme sa oboznamovali s deťmi rôznych pletí, máme krásne kožené oblečenia tak prečo to
všetko nevyužiť a nezúžitkovať. A tak sa začali prípravy prostredníctvom edukačných aktivít.
Deti si robili indiánske čelenky a vymýšľali sme spoločné aktivity ako : indiánske mená,
piesne, pokriky, fajčili sme fajku mieru, jazdili na koňoch, prechádzali cez lavičku motivované ako údolie plné krokodílov, preliezali sme pralesom cez pavučinové siete a v cieli
sme opekali. Fantázii sa medze nekladú a tak deti plnili disciplíny z ktorých mali radosť
a verím že chvíle takto prežité v našej MŠ im zostanú v spomienkach. Popoludní deti čakal
v MŠ slávnostne prestretí stôl s tradičným čokoládovým vláčikom, medvedíkmi a balíčkom
sladkostí.
V tento deň všetkým deťom na svete môžeme zaželať :


aby všetky deti mali šťastné detstvo



aby netrpeli hladom a smädom, mali domov a dobrých rodičov



aby neboli týrané a inak zneužívané dospelými



aby ich rodičia nenechali plakať bez toho, aby zistili príčinu



aby im rodičia venovali svoj čas nielen počas tohto jedného dňa v roku, ale celý roka
hlavne aby im dali lásku

Výlet do Bojníc
Spoločný výlet do Bojnického zámku na rozprávky dňa 21.6.2013

Noc v MŠ
Dňa 26.6. 2013 noc v MŠ, nezabudnuteľný zážitok a spomienky pre naše deti
, ale aj celý kolektív MŠ.

Rozlúčkovú slávnosťdňa 25.6.2013
Spevom piesne a prechádzaním cez ZLATÚ BRÁNU
Zlatá brána otvorená ,
zlatým kľúčom podoprená
a kto z nej vyjde do školy pôjde,
či je to ten lebo ten splní sa mu jeho sen.

Konečná , vystupovať...
Do tejto etapy života v tomto školskom roku
sme odprevadili troch
predškolákov Vanesku Húdokovu, Boriska Bielicha, Alexandra Florner.
Želáme im ,aby na chvíle prežité v MŠ nikdy nezabudli, aby sa im v škole darilo,
aby si v škole našli nových kamarátov a na vysvedčeniach mali samé dobré
známky.

DOVIDENIA

K A M A R ÁT I !

Častušky pre predškolákov :

VANESKA:
Jedna dáma medzi chlapmi,
medzi dvoma predškolákmi.
Behá skáče s nimi veru,
pokým nemá na kolene dieru.
Potom chvíľku smutne sedí
na deti sa prizeráa premýšľa ako
to s tou dieročkou na kolene vyzerá.
Kreslí pekne maľuje
a zo svojho úspechu sa raduje.

ALEXANDER :
Poobede už každé dieťa pomaličky zaspáva
iba Alík na lehátku svoje kúsky vystrája.
Dvíha ruky, potom nohy , vytŕča aj zadok
a po tichu postenkáva: „ Jaj už nech je piatok „
Pamätá si všetko hneď,
básne dlhé naspamäť.

BORISKO :
Pozrite na tohto muža
O či mával ako ruža.
Za mamou sa mu dlho cnelo
so slzami v očkách v okne stáť sa mu chcelo.
Teraz je už junák švárny
s Vaneskou sa často blázni.
Skončili sa tieto chvíle
niečo iné začne milé.
Do školy sa poberie
a za nami sa len obzrie.

Výroky detí vyvolávajúce úsmev na tvári
Dieťa sa pýta: Pani učiteľka , kde máš jebi – babu ? / ježibabu /
Rozprávali sme sa o obrázku :Táto koza má šaty, táto nohavice a tejto čo mám
dať? Táto má hojúšušuju?
Rozhovor s deťmi o zvieratách : Kto znáša vajíčka okrem sliepok?
odpoveď Moja babka.
To je môj načopis/časopis /

OZNAMY RODIČOM
Za odovzdaný papier MŠ dostala 20 euro.
Naďalej pokračujeme v zbere papiera!
V čase letných prázdnin t.j. mesiac júl, august bude prevádzka MŠ prerušená.

POĎAKOVANIE RODIČOM
Janke Hrmovej za ušitie žltých sukienok a slniečka pre deti ku Dňu matiek

POĎAKOVANIE SPONZOROM
Manželom Šelmeciovým, za balíček sladkostí pre deti k MDD
p. Bibiáne Bielichovej za čokoládky pre deti MŠ ku dňu detí
p. Šusterovej za upečenie torty na slávnostnú rozlúčku
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