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PRÁZDNINOVÉ SPOMÍNANIE NA POSLEDNÉ MESIACE
V ŠKÔLKE

Leto – slnko – voda – prázdniny.
Dni  voľna  a  horúčav,  na  ktoré  sa  tešia
malí i veľkí. Aj naša škôlka už pomaly
stíchla a my máme viac času  spomenúť
si  na  zopár  pekných  dní,  ktoré  sme
s deťmi u nás strávili. Od posledného
čísla AN sme mohli s deťmi zažiť
nejeden pekný deň – a to bez ohľadu na
počasie, ktoré nám dlho kazilo niektoré
naše plány. Tu je prehľad mimoriadnych
akcií, ktoré sme pre deti od konca marca
2010 zorganizovali:

8.4. výchovný koncert klasic-
kých nástrojov – našu MŠ navštívili
speváci a hudobníci z Hudobného centra
v Bratislave, ktorí deťom v predstavení:
„Bastien a Bastienka“ ukázali Mozar-
tovo dielko, ktoré napísal ešte ako dieťa.

30.4. sme s veľkáčmi navštívili
hvezdáreň a planetárium v Hlohovci.
Pre deti MŠ tam majú pripravený pri-
bližne 30-minútový náučný program
o vesmíre. Avšak naše deti preukázali
také vedomosti v tejto oblasti, že sa nám
zamestnanec hvezdárne venoval 1,5 ho-
diny a deťom odovzdal nepomerne viac
informácií ako ostatným škôlkarom,
pričom bol veľmi prekvapený, na akom
dobrom základe môže s deťmi

komunikovať.
9.5. sme oslávili Deň matiek vy-

stúpením v Kultúrnom dome pre širšiu
abrahámsku verejnosť. Malí aj väčší
škôlkari predviedli svoj program ako
vďaku mamičkám za ich lásku a starost-
livosť. Dúfame, že sme sa vám páčili.

Od 18. do 21. 5. mali veľkáči
možnosť absolvovať plavecký výcvik
na plavárni Duslo-Šaľa. Zúčastnené deti
sa naučili prekonať svoj strach z vody
a niektoré aj plávať.

Deň detí nám prekazilo počasie,
a ani náhradný termín pre dážď nevyšiel.
Preto sme oslavu tohto sviatku presunuli

do  interiéru  MŠ.  Neubralo  to  však  na
zážitkoch, ktoré si deti odniesli domov.

Akcia s názvom: „Poďte s nami
do rozprávky“ premenila materskú
školu na naozajstnú rozprávku, v ktorej
nechýbal indián, ježibaba, vodník, drak,
mušketier ani princezná. Všetky tieto
postavy mali pre deti pripravené úlohy,
ktoré samozrejme všetci s väčšou či
menšou pomocou zvládli a mohli tak

nakoniec aj vyslobodiť zakliatu
princeznú. A čo bolo nakoniec?
Hostina! A ešte k tomu zdravá - ovocná.
A  že  boli  deti  spokojné  –  to  je  jasná
vec!  A  kto  neverí,  nech  sa  ich  na  to
opýta.

Aj koncoročný výlet do ZOO
nám prekazilo počasie. Ale keďže
sme sa len tak ľahko nevzdali,
namiesto  ZOO  sme  s  deťmi  16.6.
navštívili Detské múzeum
v Bratislave. Toto novootvorené
múzeum je moderne prispôsobené
detskému vnímaniu a chuti všetko
chytiť a odskúšať. Deti si mohli
vyskúšať od hračiek a nástrojov,
ktoré sa používali v stredoveku až
po moderná hračky a didaktické
pomôcky 21. storočia. Dopoludnie
teda prebehlo so slniečkami
v detských očkách, napriek dažďu,
ktorý vonku neprestával.

30.6. sa najstarší predškoláci
rozlúčili so škôlkou poslednou
skúškou: Maturitou predškoláka.
Deti nám v nej dokázali svoju pri-
pravenosť postúpiť o stupienok vyš-
šie. Veríme, že sa z nich stanú
múdri a samostatní žiaci.

...a tiež veríme, že si radi
spomenú na to, čo zažili v našej
materskej škole, kým boli ešte
celkom malí špunti.

No a poslednou našou akciou
v tomto školskom roku bolo pred-
stavenie sa na Abrahámskom kul-
túrnom dni, ktoré sa konalo prvú
prázdninovú sobotu na miestnom
futbalovom ihrisku. Veľkáči sa tu
predstavili „Stračou rozprávkou“
a ľudovými tancami, ktoré zatan-
covali spolu s členmi folklórneho
súboru Jatelinka pod vedením Mgr.
Anky Gécovej. Tá sa deťom v našej
MŠ počas celého roku nezištne ve-
novala vedením krúžku ľudových
tancov, pričom jej pomáhala aj
Oľga Matloňová, za čo im touto
cestou veľmi pekne ďakujeme.
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A na záver chcem zo srdca
poďakovať celému kolektívu materskej
školy, ktorý bol aj tohto roku vždy
pripravený vymýšľať nové aktivity pre
potešenie detí aj ich rodičov. Ďakujem
za ich každodenné svedomité plnenie si
povinností, ku ktorým pristupovali vždy
nanajvýš zodpovedne, tvorivo a aktívne.
Za mimoriadne úsilie ďakujem hlavne

učiteľkám: Janke Myslíkovej, Katke
Ostrožanskej, Monike Kakvitzovej,
ako aj Evke Szollosyovej,  ktorá  je  ako
keby našou ďalšou učiteľkou.
Vďaka patrí aj zamestnancom Školskej
jedálne: Irenke Barčákovej, Anke
Benkovskej, Beáte Dobišovej, Božke
Grosmanovej, Ruženke Čambálovej,
ako aj zastupujúcim: Marienke Ivančí-

kovej, Mirke Horváthovej
a Anežke Hrubíkovej, že nám
vždy ochotne vyšli v ústrety
a pomáhali tak nejeden obyčajný
deň premeniť na mimoriadny.

J. Baňasová
riaditeľka Materskej školy Abrahám

ĎAKUJEME SPONZOROM TOMBOLY
NA III. ABRAHÁMSKY KULTÚRNY DEŇ

Po dlhom zvažovaní sme sa tento
roku rozhodli usporiadať losovanie tombo-
ly na našom obecnom dni.

Z tržby z predaných lístkov sa za-
bezpečila časť financií na náklady spojené
z akciou a samotné losovanie príjemne
spestrilo program podujatia. Touto cestou
by som chcela v mene usporiadateľov
úprimne poďakovať všetkým podnikate-
ľom, ktorí ceny do tomboly venovali.
Ukázali tým, že život v našej obci im nie je
ľahostajný.

Ďakujeme aj spoločenským organi-
záciám, ktoré nás milo prekvapili svojimi
darmi.

Balux Ľ. Baláž Pavlice verejné
obstarávanie
Anton Barčák  plynoinštalácie
Ing. Elena Benkovská
Andrej Bilčík a Radovan Fodor
Čambau Pusté Uľany  stavebné práce
Daniš Oto reklamná agentúra
Dobrovoľný hasičský zbor Abrahám

Hornáček Dušan zámočnícke práce
Kultúrna komisia pri OZ
Róbert Korman stavebné práce
Reštaurácia Gazdinka
Lekáreň  Krajčovič Abrahám
Manek,  Buček,  Nemsilay,  Hutár   -
maliarske a natieračské práce
Zoltán Méceš stavebné práce
Miestny odbor Matice Slovenskej
Abrahám
Vladimír Mrva – maliarske práce
a natieračské práce

Daniel Parák montáž okien
Obecný úrad Abrahám
Pavol Parák stavebné práce
Tibor Parák elektrikár
Poľnohospodársko-obchodné
družstvo Abrahám
Renstav Abrahám
Salón Rebeca Eva Guldanová –
kaderníctvo, pedikúra
Zuzana Šimončičová
Ing. Jana Takáčová
Autoeko Ľubomír Vrbovský

Ešte raz Vám všetkým, aj tým, ktorí
si neželali zverejnenie, ďakujeme za
spríjemnenie III. abrahámskeho
dňa.

Ing. Jana Takáčová
za komisiu pre kultúru pri OZ




