Mateřská škola Jarošov,
Markov 416, 686 01 Uherské Hradiště

Vítejte v novém školním roce 2015/2016
Září – prosinec 2015

Vážení a milí rodiče, babičky a dědečci a přátelé
naší mateřské školky,

rádi bychom vám představili náš nový časopis ŠKOLÁSEK,
který bude pravidelně vycházet každé ¼ letí.
Najdete zde informace o všech akcích, které proběhly
v tomto období, plánované akce na další období, dobré a
zdravé recepty nejen z naší kuchyně, PERLIČKY vašich
dětí, fotogalerii obrázků prací dětí ze všech tříd a jiné
zajímavosti.

Naši „Krtečci“ na vycházce – bádají.

Ve školním roce 2015/2016 má naše školka
tři třídy s celkem 70 dětmi.
- třída Krteček má 28 dětí ve věku 2,5 – 4,5 roku.
„Krtečci“ jsou třídou našich nejmenších dětí, kde se
seznamují s kamarády, novým prostředím, s pedagogy a
dalšími pracovníky naší MŠ, učí se vše nové –
sebeobsluze, komunikaci s vrstevníky, navazovat první
přátelské vztahy mezi vrstevníky, zvládat „stres“ být bez
rodiče, vytváříme u dětí zdravé sociální podmínky,
rozvíjíme u dětí hrubou a jemnou motoriku, rozvíjíme
řečové schopnosti atd.
O děti se starají:
paní učitelka Helena Prchlíková
a paní učitelka Markéta Macháčková.

- třída Pejsek a kočička má 28 dětí ve věku 4,5 – 6,5 let.
V letošním roce máme celkem 18 dětí předškolního věku,
kterým se intenzivněji věnujeme při přípravě na vstup
do první třídy. V rámci ranních i odpoledních her
s dětmi pracujeme s pracovními listy předškoláků,
věnujeme se dětem i individuálně (procvičujeme
oblast matematických představ, rozvíjení poznání
atd.). S ostatními dětmi pracujeme samozřejmě také ,
nejen v kolektivu, ale i samostatně dle jejich potřeby a
přání. Respektujeme zvláštnosti i specifické potřeby dítěte.
Každé dítě je pro nás jedinečné.
V naší třídě máme i jedno dítě se specifickými potřebami,
které má k sobě asistenta pedagoga, který s ním denně
individuálně pracuje. Dítě zapojujeme i do běžných
společných činností a aktivit třídy – tzv. sociální
integrace.
O děti se starají:
vedoucí paní učitelka Jitka Králíková,
paní učitelka Eliška Dokoupilová
a asistentka pedagoga Michaela Daňková.

- třída Myšky mají 14 dětí ve věku 5 – 7 let.
Tato třída je třídou LOGOPEDICKOU, kde jsou umístěny
děti na základě logopedického doporučení z SPC
Uh. Hradiště (Speciálně pedagogické centrum UH). Zde se
také děti učí vše potřebné, co mají znát a umět
v předškolním věku a při nástupu do první třídy, ale je
zde především vedena individuální práce v oblasti
logopedické péče – děti se učí správné výslovnosti slov,
kladení otázek, odpovědí, dechovým cvičením atd.
Tato třída je pro nás velmi důležitou z důvodu, že
v dnešní době je hodně dětí, které potřebují logopedickou
péči a pomoc.
O děti se starají:
paní učitelka Mgr. Marta Elfmarková
a paní učitelka Danuše Krupová.

AKCE ZÁŘÍ –PROSINEC 2015
ZÁŘÍ
10.9. – zahajovací TŘÍDNÍ SCHŮZKY všech tříd :
seznámení s novým vedením MŠ, organizací školního roku
2015/2016,
zahrady,

seznámení

předání

souhlasu a

s Řádem

Souhlasu

MŠ,

k inkasu,

Řádem

školní

Hromadného

Dotazníků, Evidenčních listů +

doplnění

kontaktů i mejlových, seznámení se organizační strukturou
Sdružení rodičů + výběr poplatku 300 Kč na šk.rok
2015/2016 a jeho harmonogramem aktivit a výdajů

na

tento šk.rok, seznámení a výběr finanční částky 200 Kč
do TŘÍDNÍHO KULTRUNÍHO FONDU na 9 – 12/2015.
Seznámení s výukou angličtiny pro předškoláky a výběr
220 Kč na pracovní sešit.
Přítomni byli všichni pedagogičtí pracovníci MŠ, vedení
ZŠ a vedení ŠJ.
11.9.- VÝLET třídy Pejsek a kočička do Uh.Hradiště - děti
poznávaly kašny.
22.9. – DEN BEZ AUT- výlet třídy Pejsek a kočička do
Uh.Hradiště – účast ve výtvarných soutěžích pořádané
Městskou policí UH a DDM Šikula UH.
22.9. – ODPOLEDNÍ VÝROBA DRAKŮ S RODIČI

Ve všech třídách se rodiče zapojili do společné výroby
draků na DRAKIÁDU 

30.9. – VYCHÁZKA třídy Pejsek a kočička do Kněžpolského
lesa – děti se seznamovaly s přírodou, rozlišovaly stromy
listnaté x jehličnaté, byly vedeny k ochraně přírody a byly
seznámeny se zásadami a chování v lese.

ŘÍJEN
2.10.- DRAKIÁDA S RODIČI na Trpínkách – společná akce
rodičů s dětmi MŠ – rodinné soutěžení v netradičních
disciplínách

a

soutěž

o

ceny

v létání

a

originalitě

vyrobených draků.

5.10.

–

LOUTKOHERECKÁ

POHÁDKA

„SEKYRKOVÁ

POLÉVKA“ – loutkoherecké divadelní představení Lenky
Sasínové z divadla BROD z Uh. Brod -

dvě pohádky pro

všechny děti.
5.10. – zahájení kurzu pro předškoláky ANGLIČTINA
HRAVĚ – děti ze třídy Pejsek a kočička a Myšky zahájily
výuky AJ na ZŠ, kam budou docházet pravidelně každé
pondělí po celý šk.rok 2015/2016
12. – 16.10. BAREVNÝ TÝDEN – jednotlivé dny v týdnu
měly svoji barvu, kdy děti i paní učitelky chodily v tričku
dané barvy dne – děti se nejen učily barvy, ale učily se i
jaké ovoce a zelenina mají danou barvu, vyráběly koláže,

ochutnávaly a hrály spoustu her, kde si tyto barvy
procvičovaly.
LISTOPAD
3.11. -

DÝŇOVÁNÍ S RODIČI – vyráběli jsme strašidýlka

z dýní

a proběhla i DÝŇOVÁ OCHUTNÁVKA . Rodiče

byli seznámeni zástupci Sdružení rodičů o financování a
rozpočtu na tento šk.rok – čerpání financí.
11.11.

a

12.11

–MUZIKOTERAPIE

–

muzikohraní

s muzikoterapeutkou Mirkou Veselou – proběhlo ve všech
třídách.
26.11. – LOUTKOVÁ POHÁDKA „O PYŠNÉ

BASE“ –

všechny děti navštívily loutkové představení v TJ Sokol
v Uh. Hraditi.

PROSINEC

3.12. – TRADICE VÁNOC – výlet do Strážnice – děti
navštíví Strážnici, kde s e seznámí s tradicemi Vánoc na
dědině
4.12. – NÁVŠTĚVA MIKULÁŠE – všechny naše děti navštíví
Mikuláš 

15.12. JARMARK – vánoční vystoupení dětí z MŠ na
vánočním jarmarku na ZŠ spojené s prodejem drobných
dárečků, které děti samy vyráběly.

PERLIČKY NAŠICH DĚTÍ

Vendulka B. „Paní učitelko, jakou barvu vlasů má
Barunka?“ Paní učitelka Míša: „Barunka je blondýna, má
žluté vlásky.“ Vendulka B. „Aha, tak to já jsem hnědýna.“
Martínek Š. (sedí na lavičce a povídá paní učitelce) „Paní
učitelko, nevíš náhodou, kde se dají koupit takový kluci
jako já?“

DOBROTY

Čočková pomazánka
1 lžíce hořčice,
1 špetka majoránky,

1 špetka soli,
2 hrstě čočky,
2 stroužky česneku
Pokud je třeba, čočku si předem namočíme. Pak čočku uvaříme doměkka.
Uvařenou měkkou čočku umeleme na masovém mlýnku. Česnek oloupeme a
prolisujeme jej k čočce. Přidáme hořčici a základ podle chuti okořeníme solí a
majoránkou. Pomazánku důkladně zamícháme.
Čočkovou pomazánku mažeme na tmavý chléb a zdobíme čerstvými bylinkami
nebo zeleninou. Záleží na sezóně a chuti.

Humus aneb cizrnová pomazánka
Cizrna suchá 150 g
Vývar studený 1 dl
Česnek 4 stroužek
Olivový olej 1/2 dl
Citron 1 ks
Sůl
Římský kmín drcený
Tahini - sezamová pasta 100 g
Cizrnu propláchneme, vložíme do hrnce, zalijeme vodou a necháme nejlépe přes
noc namočenou. Druhý den ji v téže vodě cca 1 hodinu vaříme, vodu mírně
osolíme. Vaříme tak dlouho, až změkne jako máslo, poté ji scedíme a necháme
vychladit - zvlášť cizrnu, zvlášť vývar.
Uvařenou

cizrnu

rozmixujeme

společně

s

česnekem,

citronem,

vychlazeným

vývarem, římským kmínem a solí na jemnou pastu.
Na úplný konec přidáme sezamovou pastu tahini - tato přísada pokrm zvláční,
spojí a dochutí. Tahini používejte až na úplný konec pokud byste ji přidali dříve,
nenamixujete tak hladkou konzistenci pasty
Hotovou pastu podávanou v miskách či namazanou na chlebech jemně zakápneme
olivovým olejem.

ZAJÍMAVOSTI
Dětský vzdor - jedna z nočních můr rodičů. Co si počnete, až se vaše tříleté
dítě rozeřve v obchodě z plných plic, nebo si lehne na zem a odmítne
vstát?

Záchvaty vzteku se u dětí objevují poprvé v roce a půl věku, kolem třetího
roku zase obvykle pomalu mizí. Před nástupem do školy by už se takto děti
chovat neměly a jen velmi málo dětí mívá záchvaty vzteku ještě v první
třídě.
Kde se tyhle hrozné záchvaty vzteku berou?
Kladete si otázku, co děláte špatně? Asi nikde, dítě si totiž všemi
dostupnými prostředky buduje svou identitu v rodině a zároveň se musí
přizpůsobovat nějakému řádu – a to někdy dětská psychika nezvládne a
přicházejí záchvaty vzteku a později odmlouvání. Při řešení byste měli mít
na paměti, že dítě to nedělá proto, aby si „udělalo“ dobře, i pro něj je
situace stresující.
Boj o moc
Většinou takový záchvat přijde v okamžiku, kdy dítěti nesplníte to, co chce,
nebo tehdy, když po něm chcete něco, co nechce zase ono. Dítě se
„zablokuje“ a tím vlastně s vámi bojuje o moc. Nesouhlasí s hranicemi.
Proto se tomuto období říká období vzdoru.
Co dělat? Ukažte hranice
Dítě hledá mantinely pro svoje chování a tyhle mantinely si vytváří podle
toho, jak mu jej určíte vy – to, jak se bude právě to jeho vzdorovité období
vyvíjet, také záleží na to, jaký má temperament, charakter, jakou má
osobnost i to, jak k němu budete přistupovat vy. Vy musíte dítěti ukázat
hranice, ale se spoustou lásky.
Rodiče musí postupovat společně
Někdy je i nutné dítěti jasně ukázat, že nechcete, aby určitou věc dítě
dělalo. Ale je také důležité mu říct, proč. Dítě by mělo jasně vědět, slyšet a
vnímat, že požadavky rodičů jsou neměnné. Důležité také je, aby oba
rodiče postupovali jednotně. Stanovte pevné hranice – když řeknete ano,
bude to znamenat ano, ne něco mezitím.

Jak předejít záchvatům vzteku?
Pokuste se těmto konfliktům a srážkám s vaší rodičovskou autoritou
zabránit a omezte zbytečné konflikty. Netrvejte například despoticky na
tom, aby si dítě právě v tuto vteřinu přestalo hrát s autíčkem, ale dovolíte
mu, aby si pár minut dohrálo. Stejně tak budete sice trvat na tom, že

hračky se uklidí, ale nabídnete mu svoji pomoc. Dělá ráno scény, protože
nechce odejít do školky bez svého oblíbeného autíčka? Dovolte mu, ať si ho
vezme, ale řekněte mu důrazně, že pokud ho ztratí, další mu už nekoupíte.
Až se pak budete vracet ze školky domů, snadněji zabráníte záchvatům
vzteku, když dítě uvidí ve výloze desítky jiných autíček – bude mít to své
v ruce nebo kapse bundičky.
Nespěchejte a na dítě nekřičte!
Dobré je také uvědomit si, že spousta zlostných záchvatů je způsobena tím,
že moc na dítě spěcháte, a že obecně příliš spěcháte – že nemáte čas s
dítětem mluvit nebo že na dítě často křičíte. Nejčastěji postihují záchvaty
vzdoru právě děti, jejichž rodiče jsou přehnaně úzkostliví, a to proto, že
děti zbytečně ochraňují a hlídají.
Praktické tipy, jak zamezit vztekání:
Rozhodně dítě za vzdorovité chování netrestejte – stejně to nepomůže.
Pokud se začne v nákupním centru válet po zemi a dělat scény a vy mu
dáte na zadek, začne křičet ještě víc. Ideální je takovou situaci změnit –
tedy na ni nereagovat a odejít o kus dál. Případně můžete dítě vzít za
ruku, beze slova jej postavit někam, kde je ticho a nechat ho „vyvztekat se“.
Pokud se to stalo doma, nejlepší je, když za dítětem zavřete dveře a odejdete
z místnosti. Pamatujte, že dítě se bez diváků vztekat brzy přestane.
Jakmile záchvat pomine, ujistěte dítě, že ho máte i tak rádi, ale také mu
vysvětlete, proč jste museli udělat to, co jste udělali (proč jste odešli z
místnosti apod.) Dítě by mělo cítit, že to, co udělalo, není zlé, ale že to je
zbytečné a nedůstojné.

DALŠÍ ČÍSLO VYJDE LEDNU 2016.
Kolektiv MŠ Jarošov , listopad 2015.

