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JESEŇ V MATERSKEJ ŠKOLE
September zaklopal na naše škôlkárske dvere detským

smiechom aj plačom tých najmenších, ktorí si museli zvykať
tráviť čas v detskej spoločnosti bez mamičky. Našťastie rodičia
dobre pripravili svoje deti na MŠ a „Slzavé údolie“ sme prešli
zhruba za dva týždne. Aby dni v MŠ ubiehali veselo, pripravili
sme deťom bohatý program. Pozvali sme bábkové divadlo do
MŠ a spravili sme dobre, lebo bolo skutočne veselé
a netradičné. Deti sa aktívne zapájali do deja, dokonca aj ony
vystupovali ako herci, čo sa im veľmi páčilo.

Ďalším podujatím bola tradičná rozlúčka so záhradou. Už
dva týždne pred touto akciou sme s deťmi cieľavedome získa-
vali poznatky o ovocí, zelenine a ich význame v zdravom stra-
vovaní človeka. Samozrejme, že sme sa tiež oboznámili s tým,
čo všetko treba urobiť, aby sme zdravé ovocie a zeleninu mohli
mať – poctivo pracovať v záhrade... Keď sme už boli nabití
vedomosťami a prišiel deň D – zradilo nás počasie. A tak hneď
ráno sme museli operatívne zmeniť program a celá akcia sa
uskutočnila v triedach.

Rodičia, ktorí boli na akciu prizvaní, nám veľmi pri tom
pomohli, za čo im ďakujeme. Nielenže zostavili krásnu
výstavku jesennej úrody, vyrezali nádherné svetlonosy a z rôz-

plodov poskladali a dotvorili tie najmilšie a najroztomilejšie
postavičky a figúrky, ale nanosili nám aj ovocné koláčiky
a iné dobroty z ovocia a zeleniny. Tiež s deťmi pracovali
v rôznych pripravených výtvarných a pracovných akti-
vitách, ktoré pre ne pripravili pani učiteľky. Spoločne
s deťmi sa zabavili pri zábavných súťažiach a spoločen-
ských hrách. Po výdaji toľkého množstva energie nám
všetkým dobre padlo pohostenie pečenými zemiakmi. Iste
ohník nám chýbal, ale neubralo nám to na nálade, ktorú ešte
vylepšila malá odmena – šúpolkový strašiačik, ktorú dostalo
každé dieťa ako pozdrav jesene.

Mesiac október nám tiež priniesol iný pohľad na ľud-
ský život. Tak, ako ďakujeme záhrade za bohatú úrodu,
ďakujeme našim starým rodičom za ich úsilie, ktoré vy-
vinuli počas svojho života v prospech svojich rodín a spo-
ločnosti. A že máme za čo ďakovať, to vie každý z nás. Aj
my v MŠ vedieme deti k oceneniu práce starých rodičov
a každý rok sa snažíme pripraviť pekný program pri tejto

milej príležitosti. Tohto roku sme s deťmi okrem básní
a piesní pripravili divadielko o veľkej repe. Deti ho
nacvičovali s láskou a ochotou – veď to bolo pre ich dedka
a babičku! Myslíme si, že sa program páčil, veď deti boli
odmenené veľkým potleskom!

Tiež musím spomenúť veľký úspech nášho školského
časopisu, ktorý sa volá Svetluška. Po rokoch jeho vydáva-
nia sme sa s ním prihlásili do celoslovenskej súťaže škol-
ských časopisov a v tejto veľkej konkurencii vyhral náš
časopis krásne 2. miesto. Veľmi nás to potešilo a naša pani
riaditeľka bola prevziať ocenenie až v Žiline. Okrem di-
plomu sme získali aj pekné hračky. Touto cestou by sme
chceli poďakovať všetkým, ktorí nám pomáhali po celé roky
materiálne so zabezpečením vydávania časopisu Svetluška,
pretože naše spoločné úsilie nevyšlo nazmar, bolo ocenené
a je prínosom pre naše deti a to je podstatné.

Janka Myslíková
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