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FOLKLÓRNY SÚBOR JATELINKA A DETI

V jarných mesiacoch sme ukončili všet-
ky časti projektu Láskou a srdcom k tra-
díciám našich predkov. Projekt sme
mohli realizovať vďaka podpore na-
dačného fondu T-mobile, Slovenska,
a.s., v Nadácii Pontis.
V predchádzajúcom vydaní AN sme ve-
novali mimoriadnu obrázkovú prílohu
z prvých dvoch častí projektu
-- Fašiangová sobota
-- Tvorivá dielňa
Vďaka podpore uvedenej nadácie sme
zakúpili masky do fašiangového spriev-
odu, do ktorého sa zapojili deti všetkých
vekových kategórií.

Tvorivá dielňa
Priestory budovy športového areálu sa
premenili na tvorivé dielne. Milo nás
prekvapila bohatá účasť detí, ktoré
s veľkým záujmom a pracovným nasa-
dením sa učili  pliesť korbáče. Ďalšia
miestnosť obsadená dievčatami žiarila
pestrým farebným materiálom, ktorý bol
pripravený na výzdobu kraslíc a jarných
ikebán.
Za tónov harmoniky a spevu ľudových
i detských piesní s využitím detskej
zručnosti, tvorivosti a fantázie vznikali
korbáče rôznych veľkostí, pestrofarebné
kraslice a jarné dekorácie. Chlapci so
štábom televízie JOJ  si na dievčatách
silu  korbáčov  hneď aj  vyskúšali.  V
tento deň nás navštívila aj regionálna
televízia KREA.
Vo večerných hodinách sa deti roz-
chádzali  domov  a veríme, že s pekný-
mi zážitkami a radosťou zo svojich vý-

robkovi, ktoré určite zdobili ich domovy
počas veľkonočných sviatkov.

Vítanie jari
Znovu sme využili priestory nášho
krásneho športového areálu. Už príchod
mnohých dievčat naznačoval, čo sa asi
bude diať. Prichádzali s kyticami jar-
ných kvetov, ktoré sa v určitý čas pýšili
v krásnych venčekoch a zdobili hlávky
dievčat. Pri ďalšom stole učili členovia
FS chlapcov, ale aj dievčatá vyklepávať
píšťalky z vŕbových prútov.
Zo začiatku sa to deťom akosi nedarilo,
ale  nebolo  treba  dlho  čakať a  už  sa  po
ihrisku ozýval zvuk píšťaliek. No a aké
by to bolo vítanie jari bez hier, spevu,
tanca a opekačky? Všetko bolo.

Májový podvečer

Už sa stáva tradíciou v našej obci, že
stavania mája sa zúčastňujú nielen
dospelí, ale svoju úlohu tu zohrávajú aj
naše deti. Po absolvovaní kolieskovej
rallye a občerstvení deti vyzdobili fareb-
nými stuhami so svojím menom pripra-
vený strom (máj) a pri dvíhaní mája
nespúšťali oči zo svojej uviazanej stuhy,
ktorou povieval príjemný jarný vetrík.

Odmenou za vyzdobený máj im bola
obľúbená jazda na koňoch.

V priebehu všetkých aktivít projektu
mali deti zabezpečenú stravu, pitný
režim, sladkosti, drobné odmeny,
pracovný materiál a jazdu na koňoch.

Aj touto cestou sa chceme poďakovať
v mene detí z Abrahámu za podporený
projekt nadačnému fondu T-mobile
Slovensko, a.s., v Nadácii Pontis a všet-
kým spoluorganizátorom.

FS Jatelinka

Z ČINNOSTI FS JATELINKA

V jarných mesiacoch sme ukončili aktivity z projektu Láskou a srdcom
k tradíciam nášho ľudu. Soľou, chlebom, piesňami a tancami sme pri-
vítali účastníkov 2. abrahámskeho kultúrneho dňa. Zúčastnili sme sa na
sv. omši pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda v Nitre a svoju
účasť sme obohatili nesením obetných darov. Stretnutie priateľov pod
horou – to bol názov folklórnych slávností v Mikulove, na ktorých sme
sa zúčastnili ako jediní účinkujúci zo Slovenska. V Štiavnických
Baniach na folklórnych slávnostiach sme sa divákom predstavili so
žatevným pásmom

 A.G.




