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MATERSKÁ ŠKOLA  V ROKU 2009

Končí sa rok, a to je čas bilancovania.
Čo priniesol tento rok našej škôlke? Nebu-
deme teraz hovoriť o materiálnom statku, aj
keď naša vďaka sponzorom a ochotným ro-
dičom by si tiež zaslúžila priestor. Dnes by
sme sa však radi zamysleli nad tým, čo sa
nedá kúpiť za peniaze. Radosť, láska, šťas-
tie… Čo z toho zažili vaše deti v našej škôl-
ke? Veríme, že každému sa dostalo toľko,

že by z toho mohol aj rozdávať. Vďaka obe-
tavosti a nápaditosti personálu MŠ zažili de-
ti nejeden mimoriadny zážitok: navštívili
divadlo v Trnave i Nitre, ZOO a Dinopark v
Bratislave, Planetárium v Hlohovci, Do-
pravné ihrisko v Galante, plavecký výcvik v
Šali, zažili netradičnú letnú (MDD vo Vlč-
kovciach) i jesennú akciu (rozlúčku so zá-
hradou), vystupovanie v miestnom kultúr-

nom dome pri príležitosti Dňa matiek, Me-
siaca úcty k starším, vystúpili z príležitosti
Obecného dňa, výstavka detských výtvar-
ných prác pri príležitosti Abrahámskych ho-
dových dní v KD, detský folklórny krúžok
pod vedením pani Mgr. Gécovej sa predsta-
vil na akcii pri príležitosti jubilea folklórne-

ho súboru Jatelinka. V MŠ deti zažili
množstvo zaujímavých dní: divadielko
v MŠ, Fašiangový karneval, dopoludnie so
Šašom Jašom,
interaktívne
predpoludnie:
Adamko hravo-
zdravo, koncert
klasických

i ľudových nástrojov a tradí-
cií, návštevu Mikuláša. Deti
majú možnosť navštevovať
kurz anglického jazyka, kto-
rý sa uskutočňuje 2-krát týž-
denne a pravidelne sa zúčat-
ňujú aj na súťažiach a pre-
hliadkach so svojimi výtvar-

nými prácami.
Medzi najväčšie úspechy možno za-

radiť aj úspech v celoslovenských súťa-
žiach: tretie miesto v tvorivej dramatike
s rozprávkou Budulínček a druhé miesto
v súťaži školských časopisov s naším škol-
ským časopisom Svetluška, ktorý vydáva-
me už 8 rokov.

Tento náš úspech si
všimla aj MO Matice Slo-
venskej, ktorá nás zaň oce-
nila kolekciou kníh J.C.
Hronského.
…vymenovali sme len ne-
tradičné akcie za jeden ka-
lendárny rok. Bežná denná
činnosť učiteliek s deťmi si
však zaslúži rovnako pozor-
nosť. Deň čo deň si učiteľ-
ky pre deti pripravujú pro-
gram na činnosti tak, aby sa
deti u nás cítili dobre nielen
počas mimoriadnych akcií,
ale  aj  každý  deň.  Deťom
vštepujú nielen nové po-

znatky a zručnosti, ale hlavne zmysel pre
pochopenie iných, rovnako ako schopnosť
primerane sa uplatniť. A každý, kto ide
okolo našej škôlky, môže počuť denne det-
ský smiech – a plač začujete len vtedy, keď
už deti musia ísť domov...

Ďakujem pani učiteľkám za túto
ich naplnenú snahu robiť deťom
z detstva rozprávku. Darí sa im to

a malé Abrahámčatá sú vďaka nim
u nás spokojné, šťastné, sebavedomé
a múdre.

J. Baňasová
riaditeľka MŠ Abrahám

          
       

NOVOROČNÝ VINŠ OD
KOLEKTÍVU MATERSKEJ

ŠKOLY

Buďte stále šťastní,
nech je pre Vás nový rok

krajší ako krásny,
nech sa starosť všetka zruší
a nech vládne pokoj v duši,
čo bolelo, nech sa zhojí,
čo tešilo, nech sa zdvojí.

Nech nový rok splní Vaše priania,
anjeli nech Vaše cesty chránia

a problémy nech sa Vás stránia!
Nech čerti od vás smolu odnesú

a choroby nech stratia Vašu adre-
su.


