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KAŽDÉ RÁNO
Každé ráno chodíme si do malého domčeka.
Niekto býva blízučko a niekto ide zďaleka.
Môže fúkať silný vietor, my sa stále teším
každý deň sa v našej škôlke niečo nové učíme.
Kresliť, spievať, recitovať, potom rýchlo do postieľky,
rozprávky nám prečítajú naše pani učiteľky.
Keď nám ľudia neveríte spýtajte sa nášho Ďura,
tí čo škôlku rady majú, zakričia si s nami HURÁ!

S radosťou a veľkým očakávaním Vás všetkých vítame
v novom školskom roku 2021/2022.

"Milí rodičia, prosíme vás,
aby ste neverili všetkému,
čo vaše deti doma hovoria o škôlke.
Na oplátku vám sľubujeme,
že ani my v škôlke nebudeme veriť všetkému,
čo hovoria o vás."

Tipy, ako pomôcť deťom sústrediť sa
Možno aj vy poznáte túto situáciu. Dieťa pobehujúce od jednej aktivity k
druhej. Každú iba vyberie, rozloží a nechá tak. Čoskoro ide k ďalšej. Nedokončí
ju, nesústredí sa na ňu. Popri práci s hračkami poskakuje, rieši ďalšie deti
naokolo. Je ako motýľ poletujúci z kvetu na kvet.
Pozornosť je podľa Dr. Álvara Bilboa schopnosť, ktorá sa rozvíja postupne. Najprv
dieťa venuje pozornosť niečomu na kratšie časové obdobie a tento interval
sa postupne predlžuje. Práve v čase, kedy sa detský záujem rozvíja, je dôležité, aké
prostredie dieťaťu pripravíme.

,, Ako náhle deti nájdu
Niečo, čo ich zaujme,
Strácajú svoju nestálosť a
Začínajú sa učiť sústredenej práci.“
Mária Montessori

Pripravené prostredie
Carla Dauch so svojím tímom z The University of Toledo sledovali, ako sa hrajú deti,
ktoré sú obklopené veľkým množstvom hračiek a ako sa hrajú deti, ktoré ich majú
okolo seba menej. Deti, ktoré mali menej hračiek zotrvali v hre s každou z nich
dlhšie, ich hra bola kvalitnejšia. Rozvíjala sa kreativita detí. S jednou hračkou
sa dokázali hrať na viacero rôznych spôsobov. Každé z 36 sledovaných detí
sledovali počas hry v dvoch situáciách. Raz schovali všetky hračky a v dosahu
dieťaťa ponechali len 4 hračky. V druhej situácii bolo dieťa obklopené 16 hračkami.
Pri veľkom množstve hračiek dieťa skákalo od hračky k hračke, pozornosť bola
povrchná a tekavá.
Dajme teda pozor, aby sme dieťa neprestimulovali. Udržiavajme prostredie s menším
počtom hračiek. Stratégia, ktorá funguje, je pravidelné rotovanie hračiek. V policiach
máme vždy iba určitý počet hračiek a keď záujem dieťaťa o ne klesá, môžeme
ich obmeniť. Ostatné hračky máme odložené niekde inde v skrini.

Dôležité je tiež, ako sú hračky uložené. Odporúča sa, aby každá hračka mala svoje
miesto v polici. V prípade, že uloženie hračiek má svoj systém, dieťa ho pochopí
a napomáha to aj jeho sústredeniu sa. Ak sú všetky hračky neprehľadne nahádzané
v krabici, kým dieťa nájde, čo vlastne chce, medzitým ho zaujmú ďalšie hračky.
Mária Montessori v svojej knihe Tajuplné detstvo opisuje deti, ktoré ktoré striedajú
jednu hračku za druhou. O žiadnu vlastne nemajú záujem a hru s nimi nedokončia.
Odporúča vytrvalosť. Každé dieťa časom nájde aktivitu, ktorá vzbudí jeho záujem
a na tú sa sústredí. Ak toto sústredenie neprerušíme, dieťa necháme s danou
aktivitou pracovať, dieťa sa ukľudní a časom sa začne sústreďovať aj na ostatné
aktivity. Pri kreslení si, čítaní, či venovaní sa aktivite, dieťa sa ľahšie sústredí, keď
v jeho okolí nie sú vyrušujúce podnety. Uprataný stôl či súrodenec, ktorého pošleme
s legom hrať sa do vedľajšej izby, sú drobné veci, ktoré robia veľký rozdiel.

V rámci podnetov, ktoré ponúkame deťom, je namieste otázka tabletov, mobilov
či pozeranie televízora (rozprávok v počítači). Dr. Álvaro Bilbao v svojej knihe Detský
mozog vysvetlený rodičom odporúča, aby deti v záujme rozvoja ich pozornosti
čo najmenej času trávili pred týmito zariadeniami. Vysvetľuje, že keď sa dieťa naučí
pravidelne venovať pozornosť objektom, ktoré sa rýchlo hýbu, blikajú či vydávajú
zvuky, jeho pozornosť sa nevie preorientovať na “menej zaujímavé” predmety.
Je to ako keď dieťaťu ponúknete cukrík a následne jablko či hrušku. Tak, ako vieme
pokaziť detské chuťové poháriky, tak isto vieme oslabiť aj detskú pozornosť.

Vyhnite sa prerušovaniu
Dobrá

znamená

pozornosť

lepšiu

koncentráciu.

Podľa

Dr.

Álvara

Bilbao,

ak sa chceme vyhnúť tomu, že dieťa poletuje od aktivity k aktivite a necháva
sa vyrušiť rôznymi podnetmi, vyhnime sa aj my tomu, že ho prerušíme. Ak vidíme
dieťa

pracovať

s

jednou

hračkou,

neponúkame

mu

ďalšiu.

Predtým,

než pripomenieme, aby si šlo umyť zuby či jesť, nechajme ho najprv dokončiť to,
čo práve robí. Než ho oslovíme, pozrime sa, či nie je práve na niečo sústredené.
Deti

majú

úžasnú

schopnosť

sústrediť

sa.

Často

je

to

na

veci,

ktoré

my nepovažujeme za podstatné. Chrobák v tráve. Smietka na zemi. Hrabanie sa
v zemi či hádzanie kamienkov do vody. Ak ich necháme v malom veku sústrediť sa
na tieto pre nich dôležité činnosti, ich pozornosť sa rozvíja.
Maria Montessori v svojej knihe Absorbujúca myseľ tiež odporúča deti neprerušovať
v momente ich sústredenia sa. Aj keď vidíme, že sa dieťaťu niečo nedarí, alebo by
mohlo robiť veci ináč (zapínanie si gombíkov, zipsu, strkanie hračky do otvoru, kam
sa nezmestí, ...) nechajme ho potrápiť sa. Ak o pomoc nežiada, ale snaží sa problém
zvládnuť samo, doprajme mu robiť svoje vlastné objavy. To, čo dieťa dokáže a objaví
samo, to mu prinesie dvojnásobnú radosť a povzbudí jeho koncentráciu a vytrvalosť.
Dieťa sa učí tak, že nás pozoruje
Ukážme dieťaťu aj naše sústredenie sa. Koľkokrát, keď sa venujeme dieťaťu,
venujeme sa stopercentne jemu? Alebo riešime aj kopu ďalších činností a aktivít
popri ňom? Odskakujeme od spoločnej hry ešte oprať, navariť, berieme do ruky
mobil. Nie vždy to samozrejme ide, pokúsme sa ale vytvoriť také prostredie, kde nás
dieťa vidí sústrediť sa na aktivitu.
Vhodné hry, ktoré pomáhajú rozvíjať detské sústredenie sú napríklad spoločenské
hry, pri ktorých sa deti striedajú. Pri hraní pexesa dieťa potrebuje zotrvať a sústrediť
sa na hru, aj keď práve nie je na rade.
Dieťa, u ktorého dlhodobo pozorujeme nepokojné a nesústredené správanie sa,
môže mať poruchu pozornosti. Preto je dobré pri podozrení sa prípadne poradiť
v Centre pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie.

Aktivity rozvíjajúce správny úchop u dieťaťa v
predškolskom veku
V čase, kedy dieťa začína kresliť, rozvíja sa aj jeho držanie ceruzky. Úchop
pera ale nie je izolovaná aktivita. Súvisí aj s hrubou motorikou, celkovým
nastavením tela. Čo máme pozorovať a aké vhodné aktivity môžeme ponúkať
dieťaťu?
Všimnime si pri kreslení, odkiaľ vychádza pohyb dieťaťa. Pozorujme dieťa. Pri
prvých pokusoch s kreslením pohyb vychádza z ramena. Neskôr z lakťa. Zápästie by
nemalo byť pri kreslení vykrivené. Pohyb má vychádzať z prstov, ktorými dieťa pri
držaní ceruzky má vedieť voľne hýbať. Lakeť by mal byť položený na stole. Môžeme
si všimnúť, či má dieťa nohy voľne hompáľajúce sa vo vzduchu, alebo položené na
zemi. Podložiť mu ich môžeme aj stupienkom. Podľa špeciálnej pedagogičky Lindy
Dobson zo súkromnej poradne Poruchy učenia, pokiaľ dieťa nemá uvoľnené rameno,
či pohyb vychádza z lakťa, nemá zmysel naprávať priamo úchop. Treba ponúkať iné
preventívne

aktivity.

Podľa

špeciálnej

pedagogičky

Soni

Pekarovičovej

z CentrumDys sa úchop prirodzene vyvíja manipuláciou s predmetmi.
Posilňovanie ramena
Vo veku 1 - 3 roky si dieťa potrebuje precvičiť rameno. Na kreslenie je dobré mu
ponúkať veľké plochy. Papier môžete nalepiť na stenu, či dať na zem. Prípadne
ponúknuť veľkú stenu a kreslenie kriedou. Umožniť mu aktivity, pri ktorých robí veľké
pohyby rukou. Z aktivít praktického života mu môžeme ponúknuť umývanie okna
handričkou, či umývanie stola hubkou.
Posilňovanie zápästia
Úchop dieťaťa a celkové postavenie ruky si môžeme všímať aj pri rôznych
sebaobslužných činnostiach v kuchyni. Ako si dieťa naberá polievku naberačkou?
Ako drží lyžicu? Kuchynské aktivity bývajú medzi deťmi veľmi obľúbené a sú jedným
zo spôsobov, ako si dieťa hravou formou pripraví ruku na neskoršie písanie. Zápästie
dieťa zapája a uvolňuje napríklad aj pri prelievaní tekutín.
Posilňovanie prstov
Prsty dieťaťa majú byť uvoľnené a má nimi vedieť pohybovať nezávisle. Každým
prstom samostatne. Jednoduchý cvik, ktorý môžeme s dieťaťom robiť, je “kamarát
palec”. Palec sa chce kamarátiť s každým prstom. A tak palec spojíme samostatne s

malíčkom, potom s prstenníkom, prostredníkom, a tak ďalej. Podobný cvik, ktorý
môžeme skúšať, je “dážď”. Prstami ťukáme do stola alebo iného povrchu. Najprv
ťukne každý prst samostatne, potom len ukazovák, spojený ukazovák s
prostredníkom, potom tri spojené písacie prsty.
Aktivity, ktoré môžeme dieťaťu ponúknuť na precvičenie si prstov:
Navliekanie korálikov, práca s pinzetou, pipetou, vkladanie malých predmetov do
fľaše, mozaika s hríbikmi, navliekanie spiniek na papier, oddeliť spojené kocky lega,
či trhanie papiera. Z aktivít praktického života si dieťa prsty precvičuje pri šúpaní
mandarínok, oddeľovaní hrozien od stopiek, oddeľovaní ríbezlí, pripínaní štipcov,
strúhaní ceruzky.
Triky na správne držanie ceruzky
Dieťaťu do veku 5 rokov určite netreba cielene napravovať úchop. Stačí ho sledovať
a

ponúkať

vhodné,

vyššie

spomenuté

preventívne

aktivity.

Neskôr,

v predškolskom veku, sú rôzne triky, ktorými môžeme dieťaťu pomôcť so správnym
úchopom. Vo veku 5 - 6 rokov si už dieťa uvedomuje, že bude čoskoro chodiť do
školy a učiť sa písať. Kým doteraz sme sa úchop dieťa snažili stimulovať pre neho
nevedomky, v predškolskom veku je vhodné ho už stimulovať aj vedome. Môžeme
sa teda s ním o tom porozprávať. Aké je dôležité správne držanie ceruzky.
A ponúknuť mu môžeme pár trikov.
Krátke ceruzky
Kým pri písacej ploche (papieri) platí čím väčšia, tým lepšia, písacích potrebách je to
naopak. Čím menšia ceruzka, tým lepší úchop. Úplne najprirodzenejšia metóda, ako
dieťa motivovať k správnemu písaniu je ponúknuť mu krátke voskovky, či ceruzky.
Tým, že sú krátke, dieťa si ich musí chytiť medzi prsty. Sú vhodné ako prevencia
proti dlaňovému úchopu. Neskôr môžeme ponúknuť trojhranné ceruzky.

Gumička okolo zápästia a prstov
Navlečme dieťaťu na ruku gumičku a zatočme ju okolo ceruzky, ktorú dieťa drží
v prstoch. Gumička fixuje dieťaťu správne držanie ceruzky (obrázok vyššie).
Držanie niečoho v dlani
Pomôcka, ako dieťaťu pomôcť nezapájať pri písaní malíček a prstenník. Môžete
použiť detskú obľúbenú figúrku, alebo miniatúru zvieratka. Použiť sa dá aj vreckovka,
alebo pom-pom, dieťa bude ale radšej držať niečo, čo má rado. Dieťa spomínanú vec
drží v dlani pomocou malíčka a prstenníka.
Plastelína na ceruzke
Navrhnime dieťaťu, aby okolo ceruzky obmotalo plastelínu. Následne dieťa drží
ceruzku rovno nad obmotanou plastelínou. Tento trik môžeme použiť, ak dieťa drží
ceruzku veľmi blízko hrotu, prípadne ďaleko od hrotu ceruzky.
Trik s ponožkou
Tu môžeme zapojiť humor. Deti majú rady zábavné veci. Spýtame sa dieťaťa:
A skúsila si už, ako sa píše, keď máš na ruke ponožku? Môžeme najprv strčiť ruku
do celej ponožky. “Aha, to nejde, potrebujeme prsty”, Tak skúsme si do ponožky
vystrihnúť diery (dieťaťu je jasné, že ide o starú ponožku, ku ktorej napr., nemáme
pár, nerobíme to s hocijakými ponožkami, ktoré stále nosíme)”. Následne
vystrihneme otvory pre písacie prsty a skúšame písať s ponožkou. Prsty, ktoré

nepotrebujeme, ostávajú prirodzene schované v ponožke.

Zase sme CHORÍ: Ach, tie škôkárske choroby!

Detská imunita dostáva v jeseni zabrať. Nástup do kolektívu, veľa emócií, ale
i povinností. Ako sa pripraviť, aby drobci zvládli tieto prechody v čo najlepšej
kondícii? Mnohé mamičky sa nástupu svojich detí do kolektívu obávajú. A je jedno,
či ich dieťa nastupuje do materskej alebo základnej školy. U najmenších detí je to
o to horšie, že doposiaľ trávili väčšinu času iba so svojimi príbuznými.
A tak nové prostredie prináša so sebou aj riziko nových ochorení. Nejde však o nič
neprirodzené. Imunita dieťaťa sa vyvíja od jeho narodenia, je to nepopísaný list
papiera, ktorý sa z roka na rok zapĺňa. Fakt, že po nástupe do kolektívu
je chorobnosť vyššia, je súčasťou procesu adaptácie dieťaťa a jeho organizmu na
nové prostredie. „Typické“ ochorenia
Medzi

najčastejšie

ochorenia,

ktoré

sa

spájajú

s

pobytom

v

kolektíve,

patria respiračné choroby, ako nádcha, kašeľ. Objaviť sa však môžu aj infekcie typu:
zápaly očných spojiviek, vši a iné. My sa pozrieme na tie prvé a povieme si, ako im
možno predchádzať.
Nie je soplík ako soplík
Nádcha – šíri sa kvapôčkovým prenosom, teda kašľaním, smrkaním, kýchaním.
Začiatok choroby môže byť nenápadný – občasné kýchnutie, dieťa sa sťažuje na
bolesť hlavy, začína sopliť. Už pri prvých náznakoch treba začať s očistou nosa
a zvýšenou hygienou. U malých detí sa odporúča návšteva pediatra, ktorý v prípade
potreby urobí vyšetrenia, napr. CRP na zistenie zápalových markerov, výter z hrdla
a nosa, vyšetrenie krvi ap. Keďže najčastejšie je nádcha vírusového pôvodu,
antibiotiká sa na jej liečbu nepredpisujú. Ak sa spojí so zvýšenou teplotou nad 38,5
°C, odporúčajú sa lieky na jej zníženie (antipyretiká).
Pre deti i pre dospelých sú vhodné prípravky s morskou soľou, ktoré dostatočne
zvlhčujú nosovú sliznicu. Pri akútnej nádche je možné aplikovať aj prípravky na
odpuchnutie nosovej sliznice, ktoré rodičovi odporučí pediater. Kvôli nežiaducim
účinkom sa však môžu používať max. 7 dní (u malých detí cca 5, pričom je potrebné
dodržiavať odporúčané dávkovanie).

Čistý nos je odolnejší proti vírusom. Napomôcť tomu môže pravidelná nosová
hygiena. Tiež

správne vyfúkanie nosa, u menších detí odsávanie pomocou

odsávačky – to všetko patrí k hlavným „zbraniam“ proti nádche.
Môže dieťa so soplíkom do kolektívu?
Čo sa týka nástupu do kolektívu, ak je sekrét z nosa vodnatý a číry, dieťa do
kolektívu môže, ak to stanovy zariadenia neurčujú inak. Ak je sekrét hustý,
žltozelený, pravdepodobne ide o bakteriálnu či vírusovú infekciu. Ak sa však
nepotvrdia vyšetrením, nejde o infekčnú nádchu.
Kašeľ
Ak sa soplíky podcenia, často môže dôjsť k ich zatečeniu do dýchacích ciest. Prejaví
sa to kašľom. Ten však môže mať aj iné príčiny, napr. reflux, alergiu ap. My sa však
pozrieme na „bežný“ kašeľ.
V tomto jesennom období je najčastejšie spôsobený bakteriálnou či vírusovou
infekciou. Kašeľ

však

sám

osebe

nie

je

chorobou,

je

iba obranným

mechanizmom organizmu. Keď sa do dýchacích ciest dostanú dráždivé látky, vírusy
či baktérie, zvýši sa produkcia hlienu, čo podráždi nervové zakončenia, ktoré
vyvolávajú kašeľ.
Na začiatku ochorenia môže byť kašeľ suchý, dráždivý (neproduktívny). Tento typ
kašľa sa lieči tzv. antitusikami, pre deti najčastejšie vo forme sirupov. Keď sa
množstvo hlienu v dýchacích cestách zväčšuje, kašeľ sa mení na vlhký
(produktívny). Úlohou liekov (tzv. mukolytiká) na tento typ kašľa je skvapalniť hlien v
dýchacích cestách a uľahčiť jeho vykašliavanie.
Akýkoľvek typ kašľa sa u dieťaťa objaví, je vhodné, aby ho vyšetril pediater. Ten
vykoná vyšetrenia podobne ako pri nádche, ale aj vyšetrenie posluchom, a rozhodne
o ďalšom postupe liečby.
Radšej predvídať ako...
Choré a zoslabnuté dieťa nepatrí do kolektívu. Každý deň, ktorý namiesto v posteli
strávi v škôlke alebo v škole, sa podpíše pod ťažšiu rekonvalescenciu.
Je na rodičoch, aby už na začiatku školského roku počítali s tým, že dieťa bude
potrebovať svoje ochorenia vyležať a pokúsili sa prispôsobiť tomu aj svoj pracovný
život, napr. prácou doma v dané dni, či nájdením opatrovateľky, ktorá sa o dieťa
postará, keď rodič nemôže atď. Pretože každé nevyliečené ochorenie sa ľahko vráti,
a to aj s úrokmi...

Povinná škôlka pre päťročné deti

Dňa 1.1.2021 nadobudla účinnosť novela školského zákona, ktorá priniesla pomerne
rozsiahle zmeny týkajúce sa predprimárneho vzdelávania (teda vzdelávania detí
v škôlke). Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza
začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku
v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie v škôlke povinné. Rodič je
povinný také dieťa zapísať do škôlky. Povinné predprimárne vzdelávanie
v materskej škole trvá jeden školský rok (výnimka pozri nižšie).
Predprimárne vzdelávanie v škôlke (daný jeden rok) nie je súčasťou povinnej
školskej dochádzky , tá zostáva 10 ročná. Napriek pôvodnému návrhu zákona.
Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného denného
dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne,
okrem času školských prázdnin; tým nie je dotknuté právo tohto dieťaťa zúčastňovať
sa na predprimárnom vzdelávaní aj v čase školských prázdnin.
Odklad do školy sa ruší
V súčasnosti ak dieťa nie je na školu pripravené, podáva rodič riaditeľovi základnej
školy žiadosť o odklad. Ten je po novom zrušený.
Ako sa bude postupovať, ak dieťa nebude na školu ešte pripravené?
Ak dieťa po dovŕšení 6 rokov nedosiahne školskú spôsobilosť, bude potrebné
požiadať

riaditeľa

predprimárneho

materskej
vzdelávania

školy o
v

POKRAČOVANIE

materskej škole.

plnenia

Riaditeľ

povinného

o tom

vydá

rozhodnutie.
Potrebný bude
o

písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,

o

písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a

o

a formovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Takže, o odklad do školy nebude už rodič riešiť s riaditeľom základnej školy
ako to bolo doteraz. Ak dieťa

ani po pokračovaní plnenia povinného

predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť,
začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo
SIEDMY rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.

Upozornenie: Pre školský rok 2020/2021 ešte BOLO možné požiadať o odklad
plnenia školskej dochádzky, nakoľko novela školského zákona nadobúda v
tejto časti zákona účinnosť až od 1.1.2021.

Ruší sa nultý a prípravný ročník základnej školy
V súčasnosti existujú tzv.
o

nultý ročník pre deti, ktoré majú 6 rokov a pochádzajú zo sociálne
znevýhodneného prostredia

o

prípravný ročník pre deti, ktoré majú 6 rokov a nie sú zrelé pre nástup do
prvého ročníka základnej školy (ide často o deti s logopedickými problémami)

V novele školského zákona sa nultý aj prípravný ročník rušia. Postupovať sa bude
tak ako píšem vyššie v odseku. Žiak, ktorý bol zaradený do nultého ročníka a
prípravného ročníka podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020, nultý ročník a
prípravný ročník dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020. Takže ak
dieťa nastúpi do nultého alebo prípravného ročníka v septembri v školskom roku
2020/2021, tak ho normálne dokončí.
Súčasne,

prechodné

ustanovenie

v

spomínanej

novele

školského

zákona

umožňuje ešte jeden školský rok otvoriť nulté ročníky v lokalitách s nedostatočnými
kapacitami v MŠ aj v školskom roku 2021/2022. Rovnako aj prípravné ročníky v ZŠ

pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Nultý a prípravný ročník sa v tomto
prípade ukončia 31.8.2022.
Spádová škôlka a povinný zápis do škôlky
Povinné predprimárne vzdelávanie (povinné pre deti, ktoré 5 rokov dosiahnu do
31.8.) plní dieťa v materskej škole
v obci, v ktorej má trvalý pobyt (spádová škôlka).
Tak ako sú v súčasnosti spádové základné školy, budú fungovať i spádové
materské školy podľa trvalého pobytu dieťaťa.
Otázka: Môže rodič zapísať dieťa aj do inej škôlky na povinné predprimárne
vzdelávanie než do spádovej škôlky, podľa trvalého pobytu dieťaťa?
Odpoveď: Rodič môže pre dieťa zvoliť aj inú škôlku než spádovú, ale v spádovej má
garantované povinné prijatie, ak sa pre ňu rozhodne.
Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie mimo obce, v ktorej má trvalý
pobyt, na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ
materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi
spádovej materskej školy.
Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné
predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci.
Na predprimárne vzdelávanie sa PREDNOSTNE prijímajú deti, pre ktoré je plnenie
predprimárneho vzdelávania povinné.
Ostatné deti, pre ktoré NIE JE predprimárne vzdelávanie povinné (beu ohľadu na
trvalý pobyt) NIE je povinný riaditeľ prijať prednostne.

Lowcost jesenný závesný mobil
Tento závesný mobil vyrobíte v priebehu pár minút doma a takmer zadarmo. Je
ekologický, jednoduchý a pre bábätko rozvíjajúci. Ak máte väčšie deti, môžete si
vytvoriť aj inú jesennú dekoráciu.

Než začnete čokoľvek vyrábať, vydajte sa na prechádzku. V čase písania blogu sú
obmedzené vychádzky, no do extravilánu na šťastie ísť môžeme. Nazbierajte si
jesenné listy rôznych tvarov a farieb. Pre základný závesný mobil je dobré mať jeden
list červený, jeden list žltý a jeden zelený. Pre väčšie bábätká môžete vytvoriť aj
závesný mobil z odtieňov jednej farby (rovnako ako gobi).
Budete potrebovať
Listy - odporúčam vylisované. Čerstvé sa začnú o pár dní krútiť a hnednúť. Ak ich
vylisujete, lepšie sa zachová ich farebnosť.
Nilonové lanko alebo niť na priviazanie listov. Ak by sa Vám moc šmýkali, môžete
uzlík zafixovať lepidlom.
Nožničky
Paličku na ktorú priviažete listy - môže to byť nájdená vetvička, drevená tyčka alebo
aj špajla.
Ako listy priviazať
Nitku upevníte o stopku listu a priuzlíkujete o paličku. Následne na paličku pripevníte
lanko, za ktoré mobil zavesíte. Odporúčam zobrať dlhší kus nite, ktorý upevníte o
oba okraje paličky. Mobil zavesíte a v strede na háčiku vyvážite.

Ako listy rozmiestniť
Pre deti koncom šestonedelia odporúčame rozloženie listov: červený list je v strede,
má najdlhšiu šnúrku a tak je najbližšie k bábätku. Žltý a zelený list sú po okrajoch.
Pokiaľ robíte závesný mobil pre 3 mesačné deti a vešiate odtiene jednej farby, tak
najdlhšiu niť by mal mať práve najtmavší list. Pri celom farebnom spektre môžete
listy umiestniť rôzne, napríklad aj do špirály.
Ak budete robiť mobil so staršími deťmi, urobte si ho akokoľvek, bude z neho pekná
jesenná dekorácia. Ak sa vám listy nechce zbierať a lisovať, môžete si ich vystrihnúť
aj z farebných papierov. Príjemnú zábavu.
Ďalšie nápady na listové tvorenie:

Zima je ideálny čas na šport. Zabavia sa deti aj dospelí
Zima sa odjakživa spája so sánkovaním, lyžovaním a šmýkaním na ľade. Tešia sa na
to celé generácie detí, a keďže tento rok nám počasie naozaj praje, bola by veľká
škoda sneh a ľad nevyužiť. Hľadáte ten pravý zimný šport pre celú rodinu? Inšpirujte
sa obľúbenými aktivitami malých aj veľkých.
Sánkovačka
Výhodou sánkovania je, že sa doňho
zamilujú aj tie deti, ktoré ešte takmer
nechodia. Stačí kúpiť vhodné sánky,
najlepšie s operadlo, a vyraziť na sneh.
Sánky využijete aj v meste. Ak je vhodné
počasie, vaše ratolesti sa môžu vyblázniť
pri ťahaní po snehu. Aj keď táto aktivita
stojí viac námahy skôr rodičov. Vybrať sa môžete do parku či na najbližší kopec, kde
sa už budú jašiť aj ostatné deti. Ťahanie sánok do kopca, ale aj samotné spúšťanie
stojí deti pomerne dosť námahy, ale trénuje ich vytrvalosť a koordináciu hrubej
motoriky. No a samotné sánkovanie je ideálny relax po náročnom dni v škole či
v škôlke a vytvára množstvo krásnych spomienok či zážitkov.
Bobovanie
Obľúbený šport pre deti, ktorý zvládnu
aj bez pomoci rodičov. Počas rodinnej
lyžovačky je to zároveň dobrý nápad,
ako zabaviť na kopci aj malé deti, ktoré
ešte nezvládajú klasické zimné športy.
Boby sú cenovo dostupné, ľahké a deti
o chvíľu začnú odmietať vašu pomoc,
pretože na vydupanom kopci im spúšťanie
pôjde samé. Bobovanie je skvelé aj pre staršie
deti, či ako alternatíva k celodennému státiu na lyžiach, ak športovanie vašich
najmenších po pár dňoch prestane baviť. Aj keď sa to na prvý pohľad nemusí zdať, aj
bobovanie

vyžaduje správne zvládnutie techniky, napríklad brzdenie či zmenu

smeru, takže dieťa sa na svahu nielen vylieta, ale stále sa učí niečo nové.

Lyže?
Mnoho rodičov sa obáva, že ich dieťa ešte na lyžovačku nie je pripravené, a preto
odkladajú učenie na vyšší vek. Opak je pravdou. Deti dokážu ovládať lyže už v troch
rokoch. Ak máte trpezlivosť, vezmite ich na svah či kopec za domom a nechajte ich
vyskúšať svoje schopnosti. Pokiaľ sami nelyžujete, môžete výučbu prenechať
profesionálnym lyžiarskym školám, ktoré nájdete v takmer každom lyžiarskom centre.
Čím skôr sa deti postavia na lyže, tým lepšie. Tie menšie oveľa lepšie zvládajú stres
a strach, neboja sa pádov a športovanie je pre nich viac hrou ako učením,
čo

je

pre

zamilovanie

sa

do

zimných

aktivít

veľmi

dôležité.

Lyžovanie nemusí byť drahým športom. Detské lyže zoženiete aj v širšej rodine či
v bazári, nemusíte sa hneď obzerať po nových. Rovnako je to aj s lyžiarkami
a oblečením, ktoré by ako nové predstavovalo vysokú položku. Nemusí to tak byť.
Stačí len obehať známych a výpredaje a zoženiete všetko, čo potrebujete.
Už od začiatku lyžovania učte deti, aká dôležitá je prilba. Čím skôr si na ňu zvyknú,
tým lepšie. Chránia tak svoje zdravie a učia sa zodpovednosti aj seba aj ostatných na
svahu. Preto aj naša materská škola každý rok realizuje lyžiarsky výcvik na Jahodnej.

Bežkovanie
Ak sa púšťate do zimného športu s väčším dieťaťom, môže sa stať, že ho lyžovanie
úplne neokúzli, no na sánkovačku sa už cíti starý. Čo s tým? Takýto problém riešila
aj mamička Zuzana so svojimi školopovinnými dcérami. „Moje dievčatá sú dosť
bojazlivé. Preto sa im fičanie po svahu, kde sa popri nich bláznili teenageri na
snowboardoch, príliš nepáčilo. Tak som ich minulú zimu nahovorila na bežky, ktoré si
nevieme vynachváliť. Bežkovanie je príjemný oddychový šport, ktorý si všetky tri
užívame. Máme radi pokojnú tichú krajinu okolo seba a výhodou je, že polovicu dňa

nestrávime v rade na vleku. Pre moje deti je to nielen oddych, ale aj čas, keď si môžu
vyventilovať hlavu od povinností v škole. Naviac bežkovanie má nenáročnú techniku
a ľahko ho zvládnu aj menšie deti.“
Klzisko
Máte to na lyžiarsky svah ďaleko,
ale nechcete, aby deťom zima
utiekla bez zábavy a pohybu?
Vyskúšajte korčuľovanie. Kým malé
slečny sa zamilujú do piruet a
elegancie tohto zimného športu,
chlapci si môžu napríklad zahrať
hokej či pretekať sa. Korčuľovanie
na ľade je príjemný pohyb, avšak oveľa väčší zaberák, než sa môže zdať. Trénuje sa
pri

ňom

nielen

koordinácia

tela,

ale

aj

výdrž

a sústredenie.

Výhodou korčuľovania je, že vám ako terén stačí mestské klzisko, pričom mnohé sú
cenovo dostupné alebo zadarmo. Alebo sa vyberte na najbližší rybník, treba však
dávať pozor na bezpečnosť. Korčuľovať sa naučia už aj malé deti, na trhu nájdete
množstvo špeciálne upravených korčúľ či „kačeniek“ vhodných aj pre dvoj a trojročné
deti. Na klzisko sa nezabudnite teplo obliecť, aj keď to tak nevyzerá, je tam rovnaká
zima ako na svahu.
Turistika
Je zdravá, osviežujúca a za slnečného
počasia ešte krajšia než jej letný variant.
Výhodou je aj to, že v prírode či na obľúbených
trasách je menej turistov a vládne tu väčší pokoj. Pre najmenšie deti je to príležitosť
postaviť si snehuliaka, guľovať sa so
súrodencami čo objavovať spiacu krajinu
a naučiť sa niečo nové o kolobehu v prírode.
Vybrať sa môžete na prechádzku po okolí,
do tichého lesa, ale aj na známe turistické chodníky, kde môžete stretnúť zatúlané
zvieratko, či len obdivovať ľadovú krásu. Práve na zimnú turistiku rodičia často
zabúdajú, aj keď zdravotné benefity takejto prechádzky sú v čase chrípok veľmi
dôležité, a tento šport je lacnou a nenáročnou alternatívou k iným aktivitám.

Vyrobte si vianočné ozdoby s deťmi z prírodných
materiálov
December je mesiac, kedy sa deti už nevedia dočkať Vianoc. Hovoria, aké darčeky
by si priali nájsť pod stromčekom, učia sa spievať koledy. Pozerajú vianočné
rozprávky. Je to čas, kedy si spoločne s deťmi môžeme vyzdobiť byt, aj ozdobiť
stromček. Vyrobiť darčeky a obdarovať nimi blízkych. Vyrobiť vianočné ozdoby nielen
pre seba, ale aj pre druhých. Deti tak vedieme k tomu nielen dostávať, ale aj dávať.
Pokiaľ deti baví tvorenie, vianočný čas je jedinečná príležitosť. Môžeme využiť
techniky, ktoré deti už poznajú. Je to možnosť naučiť sa niečo nové. Nakoľko vonku
je zima a trávime v prírode menej času, dobrou motiváciou pre deti je ísť si nazbierať
materiál na tvorenie. Povedzte dieťaťu - „ideme von si nazbierať šišky na stromček“ a
uvidíte iskričky nadšenia v očiach. Deti milujú Vianoce a všetko, čo s nimi súvisí.
Navliekanie sušených pomarančov
Pri tejto aktivite pôjde o väčšiu
aktivitu z našej strany. Nakrájame
pomaranče na plátky. Dáme ich
na 4 – 6 hodín do trúby na
50 stupňov. Deti bude veľmi
zaujímať zmena, ktorá sa
s pomarančmi udeje. Následne
môžeme deti nechať pomaranče
navliekať na nitku. Menším
deťom treba pomôcť navliecť
nitku do ihly a urobiť uzol.
Pri samotnom prevliekaní si
trénujú jemnú motoriku.
Vzniknutú pomarančovú
reťaz potom môžete zavesiť
na stromček.

Ľahšia alternatíva je nerobiť celú reťaz. Dieťa môže vždy prevliecť nitku len cez jeden
pomaranč. Nitky si pripravte a nastrihajte spolu s dieťaťom. Strihanie nitiek zvládnu
so správnymi nožnicami aj menšie deti. Následne dieťa nitku prevlečie cez
pomaranč. A ozdoba je
hotová! Pomaranč si
môžete ešte ozdobiť
klinčekmi. Pri
napichovaní dieťa
zapája pinzetový úchop.
Ten je neskôr veľmi
potrebný pri správnom
držaní ceruzky.
Sušenými pomarančmi
si môžete lepiacou
tavnou pištoľou ozdobiť
aj adventný veniec,
prípadne spraviť
dekoráciu na dvere.
Učíme tak deti, že pekné
veci nemusíme kupovať. Môžeme si ich aj sami vyrobiť. A spoločne tak stráviť
príjemný čas.
Farbenie šišiek
Mnohé deti radi maľujú štetcom Ich tvorivosť podporuje, keď si maľovanie skúšajú na
rôznych povrchoch, nielen na papieri. Jednou z možností je maľovanie šišiek.
Nakoľko šiška má malé časti, dieťa si takto trénuje krátke pohyby pri maľovaní.
Treba rátať s tým, že si dieťa zašpiní prsty.

Obmotávanie šišiek vlnou
Ak máte doma hrubú vlnu, obmotávať ňou šišku je výborné pre tréning zápästia. Vlnu
odporúčam najprv na kúsku šišky prilepiť tavnou pištolou – aby dieťaťu neutekal
koniec. Na konci opäť prilepiť.
Ozdoby z halúzok
Nazberať si vonku halúzky,
doma ich nalámať a vytvárať
z nich rôzne útvary –
stromček, domček, trojuholník.
Aktivita pomáha detskej
priestorovej orientácii.
Dospelý detský výtvor zlepí
tavnou pištoľou, aby držal
pokope. Dieťa si ešte môže
vymaľovať halúzky štetcom
alebo obmotať spomínanou
vlnou. A krásna ozdoba
je na svete.

Ozdoby zo škorice
Škorica je typické vianočné korenie. Dávame ho do vareného vína či do medovníkov.
Tiež si ním môžeme ozdobiť stromček. Pre deti, ktoré práve baví viazanie uzlov, je to
perfektná príležitosť trénovať si túto zručnosť. Buď dieťa alebo my nastriháme nitky.
Dieťa na pripravenú nitku položí celú škoricu a spraví uzlík. Tento uzlík sa dieťaťu
výborne robí, lebo uzol uťahuje na pevnom povrchu škorice. Ďalší uzlík spravíme my
a ten slúži na zavesenie.
Variantom je viazanie farebných stúh okolo škorice. Takto si dieťa trénuje viacero
uzlov a škorica je krásne farebná.
Kartónový veniec s ihličím
V predvianočnom čase mávame
veľa kartónov z rôznych zásielok.
Vyrobme si spolu s deťmi z
niektorej krabice vianočný veniec.
Stačí, keď na kus kartónu obkreslíme
tanier / kruh. Väčší a menší.
Vystrihneme oba kruhy tak, že prestrihnuté je aj jedno miesto v kartóne Následne
okolo kartónu cez toto miesto navlečieme viacero gumičiek. A dieťa už len do
gumičiek zapichuje ihličnaté halúzky. Krásny a jednoduchý veniec, pri ktorom
spolupracuje dieťa s dospelým. Veniec si následne môžete ešte ozdobiť klinčekmi,
celou škoricou, či sušenými pomarančmi, ktoré pripevníte tavnou pištoľou.

Vypracovala: Bc. Alena Kmeťová

