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ZIMA V MATERSKEJ ŠKOLE
Zima je ročné obdobie, keď si v teple
svojich domovov akosi viac vychutnávame oddych, zábavu, ale najmä radosť
z blízkosti tých, na ktorých nám najviac
záleží – našej rodiny.
Deti sa do materskej školy vrátili v novom roku so sviatkom v duši, pokojné
a plné dojmov z Vianoc. Ešte chvíľu
sme nechali doznieť tieto zážitky
a potom šup – do práce.
Veď deti z veľkej triedy čakal zápis do
prvého ročníka Základnej školy v Abraháme. Bolo treba zopakovať vedomosti,
ktoré si od začiatku školského roka ukladali do svojich hlavičiek, aby ich
žiadna otázka na zápise nezaskočila
a aby si nebodaj nezmysleli, že azda ešte do tej školy nepôjdu, že v škôlke im
je dobre... Áno – iba žartujem! To sa
našim „veľkáčom“ nemôže stať. Sú výborne pripravení a vedia všetko, čo majú vedieť. Pani riaditeľke Baňasovej
a pani učiteľke Ostrožanskej na tom
veľmi záleží, aby si deti verili, boli
zdravo sebavedomé a vedeli vystupovať na verejnosti.
Preto sa ešte pred zápisom vybrali
predškoláci na návštevu do ZŠ, s cieľom bližšie sa zoznámiť so školským
prostredím, pedagógmi aj budúcimi
spolužiakmi. Návšteva prebehla veľmi
prirodzene, prváci sa pochválili, čo
všetko už vedia – písať, čítať, počítať
a škôlkari si vyskúšali prvýkrát, aké je
sedieť v školskej lavici, stáť pred tabuľou pri katedre, s novou pani učiteľkou.

Deťom sa v škole veľmi páčilo a my
dúfame, že im to prvotné nadšenie pre
učenie vydrží veľmi dlho. Na zápise do
ZŠ v Abraháme sa zúčastnilo 10 detí
a ďalší dvaja budú navštevovať ZŠ
v inej obci.
V januári dostala naša škola pozvánku
na regionálnu súťažnú prehliadku Zlatá
krajina, pre deti predškolského veku,
kde sa mali možnosť prezentovať talentované deti v rôznych kategóriách – tanec, spev, recitácia. Pretože medzi našimi deťmi sa nájde viacero skutočných
talentov, rozhodli sme sa prijať výzvu
a ukázať svetu, čo v nás je. Po poctivom tréningu prišiel deň D. Všetci už
horeli túžbou ukázať, čo dokážu. Každé
dieťa vložilo do svojho vystúpenia srdce, a to sa aj odrazilo na výsledkoch –
PIRÁTI Tadeáško Vajda, Lukáško
Horváth, Samko Pócs, Maťko Selič
spolu s PIRÁTKAMI Simonkou Slezákovou, Emmkou Odunze, Kristínkou Belkovou a Karinkou Szilvásyovou, ako aj veľká pirátka p. uč. Monika Kakviczová získali v kategórii športovo pohybovej 1. miesto.
SPEVÁK Lukáško Horváth, ktorého
sprevádzal pri speve ľudových piesní
hrou na akordeón otec Miroslav Horváth, získal 1. miesto v kategórii spev.
SPEVÁČKA Viktorka Nemcová všetkým zaspievala veľmi pekne pieseň
Lietajúci Cyprián, pričom sa sama
sprevádzala hrou na klavír.

RECITÁTOR Jojko Lukačovič, ktorý
súťažil v kategórii literárno-dramatickej
a porozprával prítomným rozprávku
o srnčekovi Bambim, a pritom si sám
zahral hudobnú predohru na flaute,
kal 3. miesto.
Deti boli nadšené, dostali darčeky, diplomy a v kategóriách, kde sa umiestnili
na
1.
mieste postúpili
do
ského kola súťaže, snímala ich aj regiogionálna televízia – no jednoducho
HVIEZDY. Do škôlky sa vrátili ako
majstri sveta, veselí, šťastní. Všetci sme
im
blaho
hoželali

Viktorka Nemcová- speváčka s vlastným
hudobným sprievodom

a úprimne sa tešili s nimi z takého
kého úspechu. Veď si to aj zaslúžili za
trpezlivú prípravu a nácviky.
A spolu s nimi si zaslúžia uznanie aj
pedagógovia – p. riad. Baňasová, p. uč.
Kakviczová a p. učiteľka Ostrožanská
a tiež rodičia detí, ktorí ochotne spolupracovali pri dosiahnutí tohto skvelého výsledku a prišli
nás podporiť až do Veľkých
Úľan. Myslím, že aj Vás
tešilo ocenenie a úspech
škôlkarov, ktorí zviditeľnili
nielen našu materskú školu,
ale aj našu obec Abrahám.
Janka Myslíková

Jojko Lukačovič a jeho Bambi

Piráti a pirátky: Emmka Odunze, Samko Pócs, Simonka Slezáková, Tadeáško Vajda, Kristínka Belková, p. uč. Monika Kakviczová, Maťko Selič, Karinka Szilvásiová a Luki Horváth

učiteľka MŠ Abrahám

Lukáško Horváth s tatinom spieva ľudové piesne

