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·arkany na Lietavskej
OpäÈ je tu jeseÀ a s Àou k nám zavítali aj veselé ‰arkany. Veì, ktoré detské oãká sa nerozjasnia, keì vidia na
oblohe vzná‰aÈ sa ‰arkana? O túto radosÈ sa chceli s deÈmi podeliÈ uãiteºky
v spolupráci s rodiãmi v Materskej
‰kole na Lietavskej ulici. Pripravili pro-

jekt, ktor˘ sa ‰arkaniádou lúãi s jeseÀou. Aktivity boli rozdelené do celého
t˘ÏdÀa.
Prvé dni deti spolu s uãiteºkami usilovne vyrábali ‰arkany na triednych
tvoriv˘ch dielÀach. Samozrejme, ani
rodiãia neboli ºahostajní. Spolu so
svojimi ratolesÈami sa na chvíºu vrátili
do detsk˘ch ãias a zhotovili ‰arkany

od v˘myslu sveta. V ìal‰ích dÀoch deti
predvádzali svoje v˘tvory na ‰arkanej
módnej prehliadke. SúãasÈou projektu
bola aj olympiáda, kde si deti zasúÈaÏili, pretoÏe pohyb je neodmysliteºnou
súãasÈou zdravého Ïivotného ‰t˘lu. Do
tejto aktivity bolo zaradené aj samotné pú‰Èanie ‰arkanov.
·arkaniádu skonãila
v˘stava a veselá diskotéka.
Okrem diplomu
deti získali mnoÏstvo
poznatkov z rôznych
oblastí: poznávali rôzne materiály, oboznámili sa s jesenn˘m
poãasím. Z hºadiska
psychomotorického si
osvojili a rozvíjali pracovné zruãnosti, ale
aj pohybové návyky.
Samozrejme, nemoÏno nespomenúÈ aj
oblasÈ socioemocionálnu prostredníctvom, ktorej si deti rozvíjali estetické
cítenie, prezentovali vlastnú jedineãnosÈ, ale aj postoje k in˘m.
Chceme vysloviÈ veºké ìakujem
v‰etk˘m, ktorí priloÏili ruky k dielu a
veríme, Ïe sa ‰arkany k nám o rok vrátia znovu.
SILVIA HRâKOVÁ,
MICHAELA BALÁÎOVÁ

Ako sa robí z krúÏku kruh?
Záujmová ãinnosÈ v ‰kolách je zvyãajne v réÏii
uãiteºov. VÏdy v urãit˘ deÀ v t˘Ïdni deti prichádzajú na ten svoj „krúÏok“ a tvoria, ‰portujú, varia,
spievajú, tancujú. Spevácky krúÏok v na‰ej ‰kole
pracuje pod menom Dudováãik. Dudováãik je aj
maskot ‰koly, zelen˘ drak, ktor˘ páli od nás, keì
nepáli nám (hlavu zhotovil M. Kalina, telo u‰ila
ª. Vyskoãová). Bolo to práve na Martina. Uãili sme
sa veselú rytmickú pieseÀ o Martinovi na bielom
koni a zabudli sme si zatvoriÈ dvere na triede.
V tento deÀ boli v speváckej presile malí prváãikovia (hoci do Dudováãika chodia aj Ïiaãky
2. stupÀa), ale spievali skutoãne pekne a s nad‰ením. Skvelo sme sa zabávali: pri‰iel medzi nás dráãik, stromom z lesa narástli nôÏky a odbehli si

k nám zatancovaÈ, ozdobné tekviãky na policiach
sa zrazu akosi vesel‰ie usmievali. Spevácky krúÏok
prerástol do taneãno-speváckeho kruhu. E. Slováková a M. Matejovová, kolegyne z ·KD, podporili
Martinské hara‰enie detí, pripojili sa so svojimi
oddeleniami ku spevákom a spoloãne sme si
uÏívali príjemné popoludnie, hoci za oknami bolo
‰edo a padal dáÏì. Je pravda, Ïe deti dali riadne
zabraÈ na‰ej dospeláckej kondiãke, ale bola to
príjemná zmena daÏdivého dÀa.
Keì sa chce, v‰etko sa dá.
Dobrá vôºa v‰etko zdolá.
... a tak sa robí z krúÏku kruh!
ALENA LAMPERTOVÁ, Z· Dudova 2
FOTO - ªUBO· PALLER

MOJA FARBA?

SPOLUPRÁCA

VLADIMÍR BAJAN – KANDIDÁT NA PREDSEDU BSK

