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JESEŇ V MATERSKEJ ŠKOLE 

 

Začiatok septembra je obdobie, keď sa 

po letných prázdninách opäť otvorila 

brána našej materskej školy. Nový 

školský rok 2010/2011 pribudlo medzi 

nás zopár nových detí. Rýchlo sa na 

svoj nový škôlkarsky ţivot zadaptovali 

a dnes sa tu uţ cítia ako doma. 

Prvé septembrové týţdne sa v areáli 

MŠ realizovala oprava terás a chodní-

kov k budove MŠ. Obci Abrahám, ako 

nášmu zriaďovateľovi patrí poďako-

vanie za to, ţe týmto krokom prispel 

k tomu, aby sa u nás naše deti cítili 

lepšie a bezpečnejšie. Touto cestou 

chceme poďakovať aj firme Renstav 

Abrahám, ktorá tieto práce zrealizova-

la a pomohla nám skrášliť okolie MŠ. 

21.9. nás navštívilo profesionálne 

bábkové divadielko „ŢUŢU“, s roz-
právkou: „O lenivom prasiatku“, 

v ktorom deti naučili prístupnou for-

mou pochopiť, prečo je potrebné umý-

vať si zúbky.  

…a pomaly prišla jeseň. Deti sme 

postupne oboznamovali s darmi, ktoré 

ponúka záhrada, pole, les. Sledovali 

sme zmeny v prírode, nové farby, 

ktorými jeseň premaľovala svet okolo 

nás. A ani túto jeseň sme nezabudli na 

našu tradičnú „Rozlúčku so záhradou“, 

ktorú sme zrealizovali 4.10. Deti so 

svojimi rodičmi pripravili doma krásne 
dekoratívne výrobky z prírodných 

materiálov, tekvicových svetlonosov, 

zeleninových strašiakov a najrôznej-

ších panákov, ktorí nám ešte dlho 

zdobili vstup do našej škôlky a dlho 

tešili aj všetkých okoloidúcich. Táto 

naša akcia sa začala, ako obyčajne, od 

rána, keď si deti spolu s rodičmi mohli 

v triedach vyrábať rôzne výrobky 

z prírodných materiálov. Zavítala 

k nám aj pani Jesienka, s plným košom 

najrôznejšieho ovocia.  

Pre deti pripravila rôzne prekáţky, 

ktoré museli prekonať, aby sa k nej 

dostali na hostinu. Našťastie všetky 
deti boli veľmi šikovné a úlohy zvlád-

li, takţe na hostine nechýbala ani no-

ha. …a hostina bola naozaj štedrá. 

Stoly sa aţ prehýbali od dobrôt: peče-

né zemiaky, bylinkové čaje, ovocné 

koláčiky, sušené i čerstvé ovocie. Za 

to všetko ďakujeme veľmi pekne rodi-

čom, ktorí našu akciu takto podporili. 

Dúfame, ţe naše úsilie nevyšlo nazmar 

a všetci, ktorí sa rozhodli preţiť toto 

dopoludnie s nami sa cítili príjemne 

a odchádzali s dobrým pocitom.  

 
S jeseňou prichádza aj októbrový 

„Mesiac úcty k starším“. Váţiť si, 

a ľúbiť svojich starých rodičov máme 

určite celý rok a vedieme k tomu aj 

naše deti v MŠ, ale osobitne sme sa 

ešte chceli poďakovať starkým v našej 

obci za všetko, čo pre nás mladších 

vykonali. Staroba je čas, keď má člo-

vek nesmierne veľa poznatkov 
a skúseností. Starí rodičia obohacujú 

vnútorný ţivot detí, a tak im umoţňujú 

ţiť šťastnejší ţivot, neţ zaţili sami. Za 

to im ďakujeme. Aj v tomto roku sme 

teda pripravili pásmo básničiek, pesni-

čiek a tančekov, ktoré sa priviezli do 

kultúrneho domu na detskom vláčiku. 

Takţe do pozornosti kronikárom obce 

dávame informáciu o tom, ţe prvá 

obecná ţeleznica bola skúšobne daná 

do prevádzky dňa 23.10.2010 v kul-

túrnom dome a jej zakladateľmi a skú-

šobnými jazdcami boli deti MŠ Abra-

hám!  

 

 
 

…a čo zaţijeme v zime? V najbliţšom 
číslo Abrahámskych novín vám o tom 

porozprávame. 

Katarína Ostrožanská 

 učiteľka MŠ Abrahám 

 

MŠ má svoju internetovú stránku 

msabraham.webnode.sk 

 

 

HODY 

 

Nie vţdy sa počasie vydarí tak, ako by 

sme si ţelali, a tak to bolo i počas 

posledných hodov. Pršalo. Som však 

presvedčený, ţe to bola iba drobná 

kozmetická chyba a na dobrej nálade 

to nikomu počas hodov neubralo. Bolo 

síce menej ľudí vonku po uliciach, ale 

na podujatiach, ktoré boli pripravené 

pre domácich a návštevníkov, sa zú-

častnilo pomerne veľa ľudí.  Príprava 

všetkých podujatí je dosť náročnou 
záleţitosťou, o čom môţu iste všetci 

organizátori povedať svoje. Preto 

aj keď je im jedinou odmenou spokoj-

ný návštevník, ja pridávam  prostred-

níctvom Abrahámskych novín všet-

kým ešte poďakovanie aj za divákov 

a návštevníkov všetkých podujatí, a to 

menovite organizátorom nohejbalové-

ho turnaja, futbalových podujatí, za 

prípravu výstavy fotografií, výstavy 

rezbárskych prác, včelárskej výstavy, 
výstavy v múzeu,  zábavných podujatí, 

ale ďakujem aj všetkým tým, ktorí sa 

postarali o svojich návštevníkov doma,  

čím prispeli k dobrej reprezentácii 

našej obce.  Ďakujem Vám všetkým!  

Marian Vrbovský 

 

 


