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PRÁZDNINY SÚ ZA ROHOM... 

 

 
...a naša materská škola sa môže hrdo 

obzrieť na to, čo počas školského roka 

urobila. Nielen pre deti, ale aj pre širšiu 

verejnosť. Nebudeme tu spomínať naše 

„staré kúsky“, ale posledný štvrťrok bol 

rovnako zaujímavý ako tie predtým, 
o ktorých sme písali v predchádzajú-

cich číslach Abrahámskych novín. Od 

marca teda naša MŠ prežila niekoľko 

mimoriadnych dní.  

Jedným z nich bol napríklad deň, keď 

nás v MŠ navštívila teta policajtka. 

Preskúšala deti z teórie aj praxe do-

pravnej výchovy a vedomosti našich 

detí ju presvedčili natoľko, že im udeli-

la „vodičské preukazy“. Je pravda, že 
platia len na trojkolky, kolobežky 

a šliapacie autíčka, či bicykle, ale ra-

dosť z nich je veľká!  

Pre chrípku sme sa, žiaľ nemohli zú-

častniť na celoslovenskom kole súťaže 

„Zlatá krajina“, na ktorú sme postúpili, 

no predsa sme Abrahám mohli prezen-

tovať na inej celoslovenskej súťaži 

„Bábkulienka“ v Bánovciach nad Be-

bravou. Zo 17 zúčastnených MŠ porota 
udelila len 4 ceny bez určenia poradia. 

A jednu z cien sme získali aj my vďaka 

Jožkovi Lukačovičovi za jeho improvi-

záciu rozprávky Bambi.  

…a potom prišiel máj. Ako by sme 

mohli zabudnúť na Deň matiek, naše 

deti sa predstavili v kultúrnom dome vo 

svojom „televíznom programe“, ktorý 

mal veľký ohlas ešte dva týždne po 

jeho odvysielaní. Vraj sme sledovanos-

ťou zvalcovali aj Tisíc a jednu noc! Kto 

by sa však tomu čudoval: naše deti sú 

jednoducho hviezdy prvej veľkosti! 

Nezaspali sme však na vavrínoch a dva 

týždne na to sme pozvali širšiu verej-

nosť do našej záhrady, kde sme v akcii 

nazvanej „Zdravé maškrtenie“ ponúk-

li chutné a zdravé jedlá. Pani učiteľky, 
kuchárky a upratovačka nám pripravili 

mnoho zaujímavých, zdravých a chut-

ných nátierok, zeleninových a ovoc-

ných šalátov a zálievok na ne a čajov. 

A kto sa v to popoludnie mihol okolo 

MŠ, bol vtiahnutý „do deja“ a mohol si 

pomaškrtiť do vôle. Rodičia našich 

škôlkarov boli milo prekvapení, keď si 

v tento deň okrem svojho dieťaťa odná-

šali aj namaškrtené brušká, a to bez 

pocitu, že maškrtili nezdravo. Recepty 
z ponúkaných dobrôt nájdete aj na našej 

webovej stránke:  

www.msabraham.webnode.sk.  

A za prešli ďalšie dva týždne a deň 

detí sa už nemohol dočkať na to, čím 

tentoraz prekvapíme. Motorest Eso vo 

Vlčkovciach nás opäť prichýlil, a tak 

sme v prekrásnom prostredí, ktoré je 

priateľské k deťom, mohli vymýšľať do 
vôle. A čo sme teda vymysleli? Hlav-

ným námetom pre nás tentoraz bola 

téma: Povolania. Na rôznych stanovis-

kách si všetky deti mohli  vyskúšať 

prácu krajčíra, hrnčiara, hasiča, záhrad-

níka a vojaka. Úlohy boli odstupňované 

podľa veku a po každej splnenej úlohe 

si deti „zarobili“ peniažky. Za ne si 

potom v našom malom obchode kúpili 

to, po čom im duša pišťala. A to nebolo 

jediné potešenie. Deti si vyskúšali jazdu 

na motokáre, podľa odvahy mali mož-

nosť prejsť si detskú lanovú dráhu 

Tarzaniádu a vyskákali sa na trampolí-

nach. A aby im nič nechýbalo, neza-

budli sme ani na opekačku. Kto chcel, 

mohol priniesť aj koláčiky, a verte, že 

ich nebolo málo. Takže sme všetci aj 
jedli, pili, hodovali... No jednoducho 

zažili sme ďalší skvelý deň spolu 

s rodičmi a starými rodičmi.  

Školský rok sa ešte neskončil, do jeho 

konca máme naplánované ešte ďalšie 

akcie: Návštevu ZOO a Dinoparku 

v Bratislave 17. júna, s programom sa 
predstavíme počas Abrahámskeho 

dňa 18. júna a na záver naša tradičná 

Maturita škôlkara pre deti, ktoré po 

prázdninách odchádzajú do školy. 

 

Náš život je teda pestrý a snažíme sa čo 

najviac ho spestriť aj okoliu. Neraz na 
úkor svojho voľného času, námahy, 

prostriedkov. Ďakujem všetkým, ktorí 

nám v tom pomáhajú: rodičom, sponzo-

rom a hlavne personálu MŠ, ktorý nám 

môžu závidieť široko-ďaleko.  

J. Baňasová 

riaditeľka MŠ Abrahám 
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