Ktorá húsenica je iná než ostatné? Inú nevymaľuj.

Mami,
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zapíšte
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do
školy!
Zápis do
prípravného a prvého ročníka
pre školský rok 2019/2020
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16.00 hod. – 19.00 hod.
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16.00 - 16.30
Ďatelinka – detský ľudový súbor
Spolu s deťmi vyhľadávame a spracovávame tradície, zvyky, rôzne
činnosti a zábavu našich predkov. Voľný čas vypĺňame ľudovou hudbou,
piesňou, zvykoslovím, tancom ale aj ľudovými rozprávkami, hádankami,
ľudovými prísloviami, porekadlami a pranostikami..
16.30 – 19.00 Školský Disneyland Park
Zápis plný súťaží, čarovania s farbami a pieskom a tanečnej zábavy
s rozprávkovými postavičkami, vyčarí úsmev a poteší každé detské srdiečko.
16.30 – 19.00 Zápis detí v triedach
Konzultácie pre rodičov: psychológovia, logopédi, skúsené pani učiteľky
prvého a prípravného ročníka.
http://www.zsmaticeslovenskej.sk/zapis-do-1-rocnika/

Kŕmime zvieratká

Nájdi tvar T

„ ZLÉ JAZYKY“
Ani neviete, ako nás mrzí, keď neprajníci dehonestujú našu
školu a hovoria, že medzi žiakmi prevažujú „také“ deti a že školu
navštevujú samé „onaké“ deti. .. ale kdeže! Pravda je niekde inde.
Na Ulici Matice slovenskej sú predsa tri školy.
Naša „Matica 13“ je bežná základná škola ako všetky ostatné
školy v meste - http://www.zsmaticeslovenskej.sk/.
Tou druhou je “Matica 11“, špeciálna základná škola, v nej sa
odborne a s láskou starajú o deti s mentálnym postihnutím a autizmom.
Treťou školou je Súkromná praktická škola, „Matica 13/A“. Túto
školu zriadilo Občianske združenie Barlička. Táto škola poskytuje
vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností
žiakov s telesným, mentálny a viacnásobným postihnutím, ktoré im
neumožňuje vzdelávať sa na iných typoch škôl.
Tak je to!
Žiacky parlament
„ŠŤASTNÍ PRVÁCI“
Tak veľa dobrého sa dá napísať o našej Matici 13, základnej
škole, ktorá denne prostredníctvom učiteľov rozdáva vzdelanie a úsmev
našim deťom.
Koľko skvelých podujatí, okrem bežných vyučovacích dní, prežili
a zároveň spolutvorili žiaci!
Začneme prvým vstupom do školy s rozprávkovým zápisom,
nasleduje slávnostné pasovanie detí do žiackeho stavu a už máme na
dosah ruky tradičné i jedinečné príležitostné podujatia, ktoré podporujú
tvorivosť žiakov, lebo sa na ich príprave podieľajú spolu s rodičmi.
Obľúbená a strašidelná je Noc škriatkov, veľkolepý ohňostroj na nočnej
oblohe, kúzelná Vianočná akadémia, kde deti obdarúvajú pestrým
kultúrnym programom svojich rodičov aj priateľov školy.
Nuž a Deň detí sa u nás oslavuje športovým zápolením,
olympiádou v duchu férového súperenia. Každý žiak je víťazom , lebo
účasť je dôležitejšia ako vrcholový výkon. To vie vedenie školy štedro
oceniť a odmeniť.

Áno, odklad školskej dochádzky je pre dieťa i rodičov určitou
brzdou v rozlete, ale určite za tým treba vidieť dobro pre budúceho
školáka. Verte nám, odklad školskej dochádzky vedia na Základnej
škole Matice slovenskej 13 premeniť na úspech.
Pani učiteľky v prípravnom ročníku pracujú s najmenšími
žiačikmi s Eľkoninovým šlabikárom, pani učiteľka anglického jazyka
učí deti najmodernejšou metódou Jolly Phonics.
Už nestrácajú čas , zdravo sa vyvíjajú a rastú v kolektíve seberovných
kamarátov, školákov. Omnoho viac informácií si vygooglite, len zadajte
do vyhľadávača Eľkoninov šlabikár alebo Jolly Phonics a dozviete sa,
čo ste nevedeli a zaujíma vás.
Popoludnia v škole nemôžu byť nudné, naopak. Stačí, ak sa
žiačik s vedúcou ŠKD započúva do ľudových piesní a zadrobčí si
v školskom folklórnom súbore Ďatelinka. Ani svojho drobca
v parádnom kroji nespoznáte.
Keby detský jazýček nebol celkom obratný, pomôže ho
rozviazať školská logopédka . Vedzte, že logopéd nie je iba ten, čo
rozcvičuje jazýčky, naučí aj ušká správne počúvať, očká pozorne
vnímať všetky tvary a rukám umožní tvoriť . No nie je to zázrak? Nie, to
je naša škola, Matica 13.
Aj my sme rozmýšľali veľmi jednoducho, no čo, absolvujeme
prípravku a potom zoberieme dieťa na zápis do predtým vybranej
školy... ale už sme neodišli. Veď načo? Všetko tu už poznáme, deti
majú kamarátov, zázemie, istotu. Neľutujeme, ostali sme.
A bude len dobre. Písmenká sa smelým prvákom poddávajú
ľahšie, vyberajú si ich zo šlabikára erudovanej autorky Štefekovej.
Aké to bolo jednoduché. Vložili sme ich s dôverou do rúk
učiteľom na Základnej škole, Matice slovesnkej13 v Prešove.
Oplatilo sa.
A to, že na našu Maticu 13 chodia „také“ deti, či „onaké“ je
chyméra. Pravda je niekde inde. Práve ste ju čítali.
PaedDr. Andrea Fecková, Ing. Adela Vašková
Rodičia – Klaudia a Samko – 3. ročník

PRVÝ ROČNÍK
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ĽÚBIME SVOJICH STARÝCH RODIČOV
Tak je to už v živote zariadené, že od narodenia človek starne, roky
mu pribúdajú...hoci mu napríklad v pätnástke vravia, že je krásne mladý.
Nie je to síce katastrofická správa, ale priznajme farbu, kto si želá byť
starým?
Darmo sa hovorí, že staroba cti netratí, aj tak sa do nej nikto nehrnie
dobrovoľne. Povolenie prejsť všetkými komnatami života je nám dané,
chtiac-nechtiac ich aj navštívime a zrazu máme zohnutý chrbát, strieborné
vlasy, čiaročky na tvári, boľavé nohy, okuliare na nose... a je tu jeseň
života. Nikto nekričí hurááá! Nuž, musíme prijať zodpovednosť za svoj
život a všetko, čo sme s ním urobili. Poslúchali sme rodičov? Naučili sme
sa násobilku? Zmaturovali sme na prvý šup? Dali sme aj nejakú výšku, či
snáď aj doktorát? Toľko otázok... a náš vlak letí, zastane na
najdôležitejších staniciach- svadba, deti, práca, dovolenky, dôchodok.
Bum! Odrazu nám slušní ľudia ponúkajú miesto na sedenie v
autobuse, niekto nám zodvihne spadnutú paličku a my sedíme v čakárni
lekára častejšie ako v kine, ktoré sme tak milovali. Náš film je už značne
ošúchaný, zvuk slabý, farby vyblednuté. Keďže jeseň života je podobná tej
obyčajnej októbrovej, nezabúdajme na to, aké príjemné je, keď ešte spoza
mračien vykukne slniečko a pohladí všetko teplými lúčmi. Vy, milí žiaci, ste
tými lúčmi. Ponúknite starčekom a starenkám láskavé slová, nezištnú
pomoc, trpezlivosť i úctu , keď pomaly kráčajú pred vami a vy sa tak veľmi
ponáhľate. Prerušte každodenné povinnosti, choďte navštíviť svoju
babičku, deduška a povedzte im, ako ich ľúbite. Funguje to, láska nie sú
žiadne čary, dokáže však rozohriať ich sivý jesenný svet.
Neotáľajte, bežte!
Mgr. Mária Režnická

V prvom ročníku sa naše deti učia Anglický jazyk 3 hodiny týždenne /aj
v druhom, od 3. ročníka 5 hodín/. Rozvoj komunikačných zručností
zabezpečujeme prostredníctvom „našej jazykovky“ English Expert.
Predmety výtvarná výchova, hudobná výchova a telesná výchova vyučujú
špecialisti pre dané predmety. S pani učiteľkou Majkou sa budú stretávať na
hodinách výtvarnej výchovy, s pánom učiteľom Lukášom na hodinách hudobnej
výchovy, a s pani učiteľkou Jankou a s pánom učiteľom Jankom na hodinách
telesnej výchovy, a to od prípravného ročníka po deviaty.
Našich štvrtákov berú pod svoje odborné krídla naši kolegovia z 2. stupňa –
slovenčinári a matematikári. Testovanie v „päťke“ je potom hračka.
Po dohode s rodičmi, vyučujeme výchovy v anglickom jazyku.
Od budúceho školského roka 2019/2020 budeme realizovať Zimnú školu
v prírode alebo „malý lyžiarsky“ alebo „poznávajme krajinu v zime“.

PRÍPRAVNÝ ROČNÍK
Vážení rodičia,
riešite odklad povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa?
V súčasnosti prebieha u detí v materských školách posúdenie ich školskej
zrelosti, ponúkame Vám možnosť riešenia odkladu povinnej školskej
dochádzky.
Zaradenie dieťaťa do prípravného ročníka je najlepší krok pre jeho rozvoj a
napredovanie. Malí prípravkári navštevujú naše triedy s maximálnym počtom
10 detí. Rozvrh hodín tvoria predmety slovenský jazyk, anglický jazyk,
matematika, individuálna logopedická intervencia, výtvarná výchova, telesná
výchova. Na hodinách slovenského jazyka prebieha Tréning fonematického
uvedomovania podľa D.B. Eľkonina. Špecifickým predmetom je Anglický jazyk,
na ktorom aplikujeme metódu Jolly Phonics, multi-zmyslový aktívny program.
Skúsení logopédi pracujú s deťmi 7 hodín týždenne/ jedna trieda.
V prípravnom ročníku starostlivosť zameriavame na rozvoj:
 grafomotorických schopností, zrakovej a sluchovej diskriminácie hlások,
 matematických predstáv, reči a komunikačných schopností,
 sebaobslužných, výtvarných, pracovných zručností,
 umeleckých a športových činností v záujmových útvaroch školy.

Školský klub detí
v čase od 6:30 do 8:00 hod. a po vyučovaní do 17:00 hod. – viac web.

