Školský časopis

VEVERIČKA č. 2

Materská škola Veľký Klíž
Rok 2013

Milí rodičia, milé deti!
Ubehli ďalšie mesiace v našej MŠ a opäť vychádza nové číslo nášho
školského časopisu Veverička. Život v MŠ sa nezastavil , stále plynie,
dni ubiehajú a prinášajú nám bežné radosti a nové podnety do
ďalšej práce v MŠ. Pomaly prídu teplejšie jarné dni a jarné slniečko
nám opäť dodá novú jarnú energiu. Verím, že si so záujmom
prečítate ďalšie príspevky z mesiacov december, január, február
uverejnené v tomto časopise a spolu sa zahráte so svojimi deťmi.
„Čítajte“, „Objavujte“, “ Poznávajte“ a spolu sa tešte so svojimi
deťmi .

Darina Halmová, riad. MŠ Veľký Klíž

Pod oknom nás sniežik láka , postavme si snehuliaka !
Miesto oči gombíky, miesto nosa kamienky , miesto úst uhlíky ,
namiesto holej hlavy , posadali sme si za stôl zdravý ,
Prajeme Vám, veľa zdravia do nového roka.

VEVERIČKA RADÍ

a

Ako nemať rozmaznané dieťa?
Určite žiadny z nás nechce mať rozmaznané dieťa. Nič však nie je len tak, takisto aj dieťa
treba vychovávať, aby nám neprerástli cez hlavu. Musíte si len stáť za svojim a všetko pôjde.
Určite ste aj vy zažili “horúce chvíle” v obchode. Vaše dieťa si napriek Vášmu nesúhlasu
dožadovalo kúpiť to, čo chce ono. Ustúpili ste, pretože ste nechceli scény? Myslíte si, že to
bola len maličkosť? Omyl! Takéto ustupovanie signalizuje, že rodič má s výchovou vážne
problémy. Dve tretiny dospelých pokladajú súčasnú mládež za nevychovanú, vulgárnu,
nezodpovednú a rozmaznanú. Príčinou je tzv. voľná výchova, ktorá spočíva v tom, že rodič sa
správa k dieťaťu príliš tolerantne a svojho potomka v ničom neobmedzuje, necháva mu príliš
voľnú ruku. Takáto výchova vzbudzuje v dieťati dojem, že si môže všetko dovoliť.
Ako teda ísť na dieťa? Čoraz viac odborníkov sa prikláňa k rozumnej výchove kombinujúcej
prísnosť s porozumením. V prvom rade sa musíte správať ako rodič. Hoci máte s dieťaťom
otvorený, priateľský vzťah, dieťa vás nemá pokladať za svojho vrstovníka ale za vzor. Musí
vedieť, že určité veci si k vám nesmie dovoľovať, stanovte si pravidlá. Nevylievajte si pred
ním srdce v záležitostiach, o ktorých by nemalo vedieť. Už od malička vyžadujte od dieťaťa
disciplínu. Ak mu niečo prikážete, trvajte na svojom, pokiaľ to nesplní. Nesmiete sa dať
prehovoriť, ak trváte na tom, že váš názor je správny. Ak sa vám jeho správanie nepáči, dajte
mu to najavo a potom si ho až do ukľudnenia nevšímajte. Ak chcete, aby si napr. upratovalo
po sebe pohár od mlieka, nerobte to zaňho, vždy trvajte na tom, aby si ho odkladalo samo.
Tak sa naučí disciplíny. Buďte dôslední a nepleťte si vysvetľovanie s vyjednávaním.
Nedopustite, aby vám dieťa kládlo podmienky “Upracem si ak…” Ak dôjde k hysterickému
záchvatu a malé dieťa začne vystrájať od zlosti, nevšímajte si ho. Nie je nič horšie, ako keď sa
dieťaťu rodič prihovára. Práveže to v dieťati ešte stupňuje záchvat. Najlepšie je zavrieť ho do
vlastnej izby (pozor, nie bez svetla!) a nechať ho tam vychladnúť. Aj v prípade scény v
obchode si dieťa nevšímajte. Dieťa časom prestane, pretože sa bude báť, že sa stratí. Venujte
deťom čo najviac času. Deti, ktorým sa rodičia venujú intenzívne, sú na tom lepšie. Ak dieťa
niečo trápi, hneď ho vypočujte, nenechávajte to na neskôr. Mohlo by mať pocit, že vás jeho
problémy nezaujímajú, alebo sú nepodstatné. Všímajte si, čo dieťa pozerá v televízii. Deti
nemajú pozerať televíziu viac ako 2 hodiny denne. Zaujímajte sa o to, ako prežíva svoj voľný
čas. Deťom sa postarajte o pevný denný program – krúžky, šport… Iba tak sa nebudú túlať a
nebudú myslieť na drogy, fajčenie, alkohol…
Nezabudnite vaše deti chváliť, zaslúžia si pochvalu, keď niečo dosiahli. Buďte deťom
nápomocní, ale nesnažte sa riešiť za ne problémy a odstraňovať im z cesty prekážky, inakšie
sa nenaučia prežiť v reálnom živote. Pre pohodu detí sa snažte udržiavať vaše manželstvo
tiež v pohode. Deti vyrastajúce s jedným rodičom majú častejšie problémy v škole i v
partnerskom živote, zväčša sa horšie učia, nedokončia školu, často prichádzajú do rozporu so
zákonom, nedokážu nadviazať stály partnerský vzťah

Ako najlepšie?


Nerozmaznávajte ma. Viem veľmi dobre, že nemusím dostať
všetko, čo chcem. Iba vás skúšam



Nepoužívajte voči mne silu. To ma učí, že nie všetko sa dá
dosiahnuť iba silou



Neprotirečte si. To ma mätie a núti ma vyhýbať sa.



Nedávajte sľuby, ak ich nedokážete dodržať. To by
podkopávalo moju dôveru vo vás



Nesnažte sa, aby som sa cítil menší než som



Nerobte za mňa veci, ktoré sám neurobím. Potom to
zneužijem a naďalej vás budem zapriahať do svojich služieb.



Nekričte na mňa, nenadávajte a nedohovárajte mi na
verejnosti, oveľa viac na mňa zapôsobí keď sa so mnou
pokojne porozprávate v súkromí



Nevenujte prehnanú pozornosť mojim drobným poraneniam
a bolestiam dokážem sa s nimi vyrovnať



Nesľubujte mi nesplniteľné veci, pamätajte si že sa cítim
mizerne, keď sa sľuby nedodržiavajú



Nerobte zo mňa menšieho než som

Rozpoviem Vám rozprávku „ O RUKAVIČKE“
Išiel raz dedko lesom a za ním bežal psík. Ako tak išiel stratil rukavičku. Pribehla myška vliezla do
rukavičky a vraví: Budem tu bývať! Priskackala žabka a pýta sa : Rukavička kto v tebe býva? Ja myška
hrabalka. A ty si kto? Ja som žabka kvákalka. Vezmi ma k sebe ! Poď. A už bývajú v rukavičke dvaja.
Pribehol zajačik ušiačik pýta sa: Rukavička kto v tebe býva? JA myška hrabalka, ja žabka skákalka a ty
si kto? Som zajačik ušiačik vezmite ma k sebe. Poď. A už sú traja. Pribehla líštička Rukavička kto v tebe
býva? Ja myška hrabalka , ja žabka skákalka a zajačik ušiačik a ty si kto? Som líštička sestrička vezmite
ma bývať k sebe. Tak poď a už sú štyria. Pribehol vĺčik a tiež sa rukavičky pýta: Rukavička kto v tebe ?
Ja myška hrabalka ja žabka skákalka ,zajačik ušiačik a ja líštička sestrička a ty si kto? Som vĺčik sivý
kŕčik vezmite ma bývať k sebe. Tak poď! Vliezol vlk do rukavičky a už sú piati a kde sa vzal, tu sa vzal
pred rukavičkou stojí diviak. Chro‐ chro‐ chro rukavička kto v tebe býva? Ja myška hrabalka, ja žabka

skákalka, ja zajačik ušiačik, ja líštička sestrička a vĺčik sivý kŕčik. Som diviačik rypáčik vezmite ma
k sebe. Ó nešťastie všetci chcú bývať v rukavičke! Veď sa sem už ani nepomestíš! Len ma puste dáko
sa vpracem! Tak poď medzi nás! A tak sa do rukavičky vpratal aj diviak. A už ich je šesť. Žijú si tam žijú
pohnúť sa nemôžu! Tu zaprašťalo suché raždie a pred rukavičkou stojí medveď a kričí. Rukavička kto
v tebe býva ? Ja myška hrabalka, ja žabka skákalka , ja zajačik ušiačik, ja líštička sestrička, ja vĺčik sivý
kŕčik a diviačik rypáčik. A ty si kto? Brum‐ brum‐ brum, ale Vás tu je! Ja som medveď huňatý! Vezmite
ma k sebe ! Veď sa už ani pohnúť nemôžeme. Dáko už len bude! Tak poď aj teba prichýlime ! Vliezol
do rukavičky aj medveď a bolo ich sedem. Ale tesno im je pritesno. Rukavička len‐ len že nepraskne.
Medzitým deduško zistil , že stratil rukavičku . Vrátil sa ju hľadať .Psík bežal pred deduškom .Beží,
beží a čo vidí ? Rukavička leží pred ním a akosi sa čudne pohybuje. Psík zabrechal zvieratká sa naľakali
, z rukavičky vyskákali a rozutekali sa po lese.
A deduško prišiel k rukavičke a vzal si ju.
Rozprávková knižka /potrebujeme:
výkresy, temperové farby, nožnice, lepidlo, fixku,
spinkovačk u/

Potrebujeme: Výkresy, temperové
nožnice, lepidlo, fixku, spinkovačku.

farby,

Postup: Na výkres si nakreslíme rukavičku –
môžeme aj iný tvar – srdiečko, kruh, obdĺžnik a
vystrihneme. Prekreslíme potom na výkres a
vystrihneme toľko krát, koľko chceme mať strán v knižke. Na papier si môžete potom
nakresliť rôzne predmety, ktoré chcete v knižke použiť – napríklad strom, zvieratko, slniečko
a podobne. Povystrihujte. Vymyslite si príbeh o čom chcete mať knižku a začnite tvoriť
rozprávku. Jednotlivé rukavičky si temperovou farbou namaľujte a nechajte vyschnúť,
ponalepujte vystrihnuté útvary a fixkou dopíšte text. Keď máte viacero stránok hotových,
zopnite ich strojčekom. Nezabudnite vytvoriť si peknú úvodnú stranu a kniha bude naozaj
parádna!

Recept pre všetky mamičky:
Medová torta: „ Marlenka “
Cesto: 400 dkg hladkej múky, 300 dkg kryštálového cukru, 250 dkg
Hery , 3 vajcia, 3 lyžice medu, 1 kávová lyžička sódy bicarbóny
Plnka: 2 kondenzované mlieka( SALKO), 600 dkg masla (asi
masla)50 dkg nasekaných vlašských orechov – na zdobenie
Postup:

2, 5 veľkého

Cesto: Maslo rozpustíme v miske v horúcom vodnom kúpeli.
Postupne pridáme vajcia , cukor, med a múku so sódou bicarbónou
a za stáleho miešania zohrievame 10 minút. Pripravíme si 6 kusov
papiera na pečenie a na každý z nich z rubu nakreslíme štvorec vo
veľkosti 30 krát 30 cm. Cesto rozdelíme na 6 častí a postupne
roztierame na každý papier do tvaru štvorca, ktorý máme nakreslený.
Pečieme asi 7 minút pri 150 stupňoch každý plát zvlášť na plechu.
Vychladnutý korpus orežeme na požadovaný rozmer. Odrezky
rozmrvíme a zmiešame s nasekanými orechmi.
Plnka: Zmäknuté maslo šľaháme šľahačom dohladka asi 5 minút
a postupne pridávame kondenzované mlieko. Korpusy ukladáme na
seba a spájame plnkou . Nakoniec potrime aj boky a vrch, ktoré
posypeme zmesou rozmrveného korpusu s orechmi. Tortu necháme
odležať do druhého dňa v chladničke.
Už je zima
Už je zima, už je tu, budeme sa kĺzať,
hľaďte, už nám začína potôčik zamŕzať.
Už je zima, už je tu, sánky dolu z klínka,
ubehne nám nejedna veselá hodinka.

Zimný obrázok

Potrebujeme: Výkres, vlnitú lepenku, noviny, biele papiere, čierny papier, fixky, lepidlo,
nožnice.
Postup: Ľahké tvorenie na voľný čas s deťmi.. Výkres potrieme lepidlom a nalepíme naň
noviny – malé natrhané kúsky. Pokryjeme tak celý výkres. Potom si vystrihneme z vlnitej
lepenky pásy a nalepíme ich po okrajoch výkresu – vytvoria tak rám obrazu. Potom začneme
s vytváraním samotného obrázku –zvolili sme zimnú tematiku – snehuliaka. Z bieleho
papiera vystrihneme tri kruhy – každý inej veľkosti. Potom ešte dva malé kruhy na ruky.
Z čierneho papiera vystrihneme tvar hrnca. Všetko nalepíme na výkres pokrytý novinami a
fixkou dokreslíme detaily.
Môžeme skúsiť vytvoriť aj iný obrázok, možno budeme k tomu potrebovať aj viac farebných
papierov, výsledok však bude určite super!

Snehuliak
Kopa snehu chlapcov láka, postavili snehuliaka.
Miesto očí uhlíky, na kabáte gombíky.
Bielučký je ako z múky, do okien sa díva z lúky.

Vyfarbi obrázok a porozprávaj o zime!

Veverička v kríčku
Veverička hop do kríčka. Zľakla sa jej jašterička.
Jašterička šuch do trávy. – Kto to straší? Zajko vraví.
Skočil zajko medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky.

Nauč sa báseň o veveričke, rozprávaj vymysli príbeh, obrázok
vyfarbi !

Vtáčia hostina

V záhrade sa začína zimná vtáčia hostina.
Do kŕmidlo deti dali, čo po dvore pozhŕňali.
Na jar vtáčky na kríčku dajú deťom pesničku.

Ako sa staráme o vtáčky v zime?

Porozprávaj o vtáčkoch v zime, obrázok vyfarbi!

Aktivity MŠ: december 2012, január, február 2013







Mikuláš v MŠ
program k Mikulášu v kultúrnom dome
návšteva divadelného predstavenia v Partizánskom „SNEHULIENKA“
zúčastnenie sa vianočnej výstavy v KD
kŕmenie zvieratiek v lese, sánkovačka s rodičmi
karneval v MŠ

VÝROKY DETÍ VYVOLÁVAJÚCE ÚSMEV NA TVÁRI:
 daj to jasno nepočujem / hlasno /
 potrebujem jeb / lep/

Oznamy rodičom :
 v mesiaci marec návšteva knižnice ,akcia v MŠ „ Mám básničku na jazýčku“
 vynášanie Moreny s deťmi, kultúrny program
 pripravujeme v obvode MŠ Veľký Klíž, Klátova Nová Ves, Ješkova Ves akciu : „ Spieva
celá dolina“
 vystúpenie v obci pri stavaní Mája
 v mesiaci máj vychádzka za účelom uskutočnenia hier v lese v spolupráci
s agentúrou Alea
 mesiac máj kultúrny program detí pre potešenie mamičiek /Deň matiek/

Poďakovanie rodičom :
 . všetkým, ktorí nám pomáhajú pri zbere papiera, zbierame ďalej
Poďakovanie sponzorom :
 Urbárskej spoločnosti Veľký Klíž za finančný príspevok k vianočným sviatkom
 AMK Veľký Klíž za finančný príspevok k vianočným sviatkom

Čítanie deťom!
Čitateľom sa nikto nerodí, a tak je na Vás rodičoch,
aby ste svojim deťom sprostredkovali záujem
o čítanie a knihy. 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.
Plnohodnotne strávený spoločný čas s deťmi je na
nezaplatenie.
Prečo ho nevyužiť práve na čítanie knižiek .

Obrázky
Obrázky pomáhajú rozširovať
slovnú zásobu i fantáziu, učia
dieťa chápať symbolicky
stvárnené predmety. Postupne
pochopí, že lopta, ktorú drží v

Povzbudzovanie!
Povzbudzovanie je dôležitejšie ako hociktorý
iný aspekt výchovy detí. Je tak veľmi
dôležité, že jeho nedostatok môžeme
považovať za základnú príčinu
neposlušnosti.
Neposlušné dieťa je dieťa s nedostatkom
povzbudenia.

Hračky deťom :
Výborné sú rôzne kreatívne hračky, napríklad stavebnice.
Pre najmenších drobcov to môžu byť drevené kocky, pre
väčšie a zručnejšie deti už potom aj náročnejšie stavebnice, z
ktorých sa dajú vytvárať rozmanité predmety. Pri takýchto
hračkách deti dokážu vydržať dlhšie, nakoľko im poskytujú
priestor pre rozvíjanie fantázie.

5. december bol skvelý !
Tento deň sa v našej MŠ niesol v atmosfére očakávania a radosti. Do vianočne vyzdobenej
MŠ sme si pozvali rodičov starých rodičov ,pretože k nám zavítal Mikuláš. Na začiatku sa
deťom v očkách jagali slzy radosti , ale aj strachu. Všetko sme to prekonali a Mikulášovi sme
zaspievali, zarecitovali, predviedli scénku s tančekmi. Nejednej mamičke, ockovi, babičke ,
dedkovi bolo určite teplo pri srdiečku, keď videli ako sa snaží ich dieťa vnúča a aký výkon
podáva. Deti nakoniec Mikuláš obdaril balíčkami a my sme sa presunuli do kultúrneho domu
,kde očakávali príchod Mikuláša všetky deti z našej obce. V kultúrnom dome si Mikuláš
priniesol na pomoc aj anjela a čerta. Pre spríjemnenie tejto chvíle sme opäť všetkých potešili
vystúpením našich detí z MŠ a Mikuláš tak mohol rozdávať balíčky všetkým deťom. Bol to

deň radosti ,deň ktorý patril deťom a hlavne ich rozžiareným detským očkám, ktoré žiarili
ako vianočný stromček.

STAROSTLIVOSŤ O LESNÉ ZVIERATÁ .
Dňa 10.1. 2013 sme si uskutočnili v MŠ vychádzku do lesa spojenú so starostlivosťou
o zvieratá v lese v zimnom období. Vychádzky sa zúčastnili aj rodičia detí, ktorým to čas
dovolil. Príroda a okolie bolo pokryté bohatou nádielkou snehu a tak sme dopoludnie strávili
nielen odnesením potravy zvieratám ale aj spoločnou sánkovačkou.

Fašiangový karneval v MŠ.
Fašiangy sú najveselším obdobím roka. Ich pôvod siaha do starých predkresťanských zvykov
na prelome zimy a jari, kde neodmysliteľnou súčasťou fašiangových zábav je maska. Na
fašiangových karnevaloch bývajú zastúpené masky zvierat , ktoré zabezpečujú podľa starých
predstáv zdravie, dobrú úrodu a ochranu pred zlými silami. Rozprávkové bytosti majú
ľuďom pripomenúť tradičnú myšlienku, že dobro víťazí nad zlom. V znamení fašiangových
zvykov a tradícii sa niesol aj fašiangový karneval v našej materskej škole dňa 5.2.2013, kde
všetkému tomu predchádzali prípravy detí spolu s pani učiteľkami. Ku každému karnevalu
patrí výzdoba, zhotovovanie masiek a program, ktorí bol naozaj pestrý a zaujímavý.
V krojoch deti predniesli básne, zaspievali piesne, zatancovali si ,zahrali sa ,prekárali sa
chlapci a dievčatá začo si vyslúžili vstupenku na karneval, ktorá bola zlosovateľná v tombole.
Karneval bol pre naše deti a rodičov prehliadkou veselých
masiek v čarovnom
a bezstarostnom detskom svete. V maskách boli účastné deti, pani učiteľky a taktiež rodičia.
Kto prišiel mohol sa sám presvedčiť o šikovnosti rodičov, ktorí pre deti masky pripravovali,
ale aj o šikovnosti detí, ktoré svoje schopnosti ukázali vo veselých fašiangových hrách
a tancoch ( metlový, balónový). Trieda bola premenená na veselú rozprávku čarodejníc,
zvieratiek, princezničiek, víl, rozprávkových bytostí. Odmenené boli všetky masky, pretože
boli rovnako krásne. Nechýbalo samozrejme ani pochovávanie basy po karnevale a tradičné
fašiangové občerstvenie šišky. Spokojnosť všetkých a najmä našich detí bola veľkou
odmenou pre nás .Po takomto radostnom ukončení zimy sa všetci tešíme na jar, pretože :
„keď doznie fašiangová muzika , tetka zima sa na sto zámkov zamyká.“

FOTO: Mikuláš v kultúrnom dome

FOTO : vychádzka‐ kŕmenie zvieratiek, sánkovanie

FOTO: Tekvicová slávnosť
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