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JeseÀ, pani bohatá
·kolsk˘ rok sa len nedávno zaãal a deti v Materskej ‰kole
na Lietavskej 1 v PetrÏalke uÏ mali moÏnosÈ absolvovaÈ dve
zaujímavé akcie. E‰te v septembri do ‰kôlky na chvíºu zavítali
sokoliari z âerveného KameÀa so svojimi dravcami. Pútavou
formou predviedli svoje umenie a porozprávali deÈom o ich
Ïivote.

DeÀ eura
V Gymnáziu na Pankúchovej
6 sa 24. septembra uskutoãnil
DeÀ eura, ktor˘ mal ‰tudentom
priblíÏiÈ túto pre nás takú veºkú
zmenu z hºadiska hospodárstva
SR. Pod DeÀ eura sa organizaãne
odpísala pani profesorka Pilátová, ktorá vyuãuje Náuku o spoloãnosti, takÏe veºmi dobre vie,
ão je pre spoloãnosÈ dobré, preto vznikol tento nápad, aby ‰tudenti mali vo v‰etkom jasno a sami si vytvorili názor o eure a vyjasnili si pozitíva aj negatíva zavedenia eura. DeÀ bol pripraven˘
tak, aby sa doÀ zapojilo ão najviac ‰tudentov rôznych vekov˘ch
kategórií. Na‰i najmlad‰í ‰tudenti si sami vyrobili eurá, cenovky
na tovary a vyskú‰ali si, ako budú platiÈ v novej mene, teda hrali
sa na obchod, kde si mohli „kúpiÈ“ rôzny tovar uÏ v eurách.
Star‰í ‰tudenti sa oboznámili so
zavádzaním eura formou predná‰ok, kvízov a tajniãiek, ktor˘ch
teoretickú ãasÈ pripravili ‰tudenti
septimy A - P. ëuro‰iová, M. Toma, septimy B - N. Púpalová, V.
Hanáková, sexty B - M. ·afárik,
L. Bruttovszká, D. Hamsiková,
ktorí tému euro pripravili v niekoºk˘ch bodoch prostredníctvom prezentácie, vìaka ktorej
sa ‰tudenti dozvedeli niekoºko
zaujímavostí o novej mene, ktorá
do platnosti vstúpi uÏ 1. 1. 2009.
Prezentácia bola doplnená videodokrútkami zo ‰koly, kde sa
A. Kováãová, S. Mucsková, O.
Kordo‰ a M. Stahl p˘tali ‰tudentov na základné informácie o eure a, bohuÏiaº, musíme si priznaÈ,
Ïe nie v‰etci ‰tudenti ich poznali… Je moÏné, Ïe verejnosÈ stále
vie o eure málo? Som veºmi rád,
Ïe na‰a ‰kola tak˘to deÀ vìaka
aktívnym profesorom pripravila.

Prvé jesenné dni vyuÏili uãiteºky s deÈmi aj na ìal‰iu tvorivú
aktivitu. Pripravili projekt zameran˘ na zdravú Ïivotosprávu,
protidrogovú prevenciu s mottom: „JeseÀ nás in‰piruje k aktívnej ãinnosti a zdravému Ïivotnému ‰t˘lu.“
Cieºom projektu bolo okrem
edukaãn˘ch aktivít zameran˘ch
na deti, prostredníctvom zábavn˘ch a tvoriv˘ch ãinností zapojiÈ
do ãinností aj rodiãov. Cel˘ projekt sme od‰tartovali v triedach,
kde sa deti oboznamovali s jesennou tematikou - poznávali
ovocie, zeleninu, triedili do skupín exotické a domáce ovocie...
Poznávali a priraìovali k dvom
vytvoren˘m postaviãkám z kartónov˘ch ‰katúº pomenovan˘ch
Bolavko a Zdravko potraviny
podºa ich osohu ãi ‰kodlivosti
pre zdrav˘ v˘vin. Poznávali nástrahy závislosti - aj od sladkostí ãi
in˘ch návykov˘ch látok. Prostredníctvom tvoriv˘ch dielní sa
nauãili aktívne tráviÈ voºn˘ ãas
a s fantáziou vyuÏívaÈ rozliãné

lesné plody alebo aj odpadov˘
materiál po zdrav˘ch potravinách... Rodiãia s deÈmi sa ìal‰í
deÀ mali moÏnosÈ zúãastniÈ na
ochutnávke zdrav˘ch nátierok a
‰alátov z produkcie ‰kolskej jedálne, od na‰ich ‰ikovn˘ch kuchárok a vziaÈ si domov dobré
recepty. JedáleÀ sa zmenila na
galériu jesenného umenia, ktorú
si prehliadli v‰etci rodiãia a súrodenci detí aj hostia z odboru
‰kolstva a zástupcovia Rady ‰koly. Pozvané boli aj deti zo spolupracujúcej základnej ‰koly s ich
vychovávateºkami.
Reflexiou boli pracovné listy,
kde si deti zhrnuli a aplikovali
svoje poznatky. Na konci t˘ÏdÀa
si deti prevzali certifikáty expertíkov v oblasti zdravej Ïivotosprávy.
Zápisky v na‰ej kronike, kde
nám rodiãia napísali pár mil˘ch
ohlasov na akciu, nás podporili
v motivácii k ìal‰ím podobn˘m tvoriv˘m a uÏitoãn˘m aktivitám.
Za kolektív M· - Mgr. Sûvská
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Medailistka z Interbeauty
„Prepáãte, kto vám robil
nechty?“ Keì som túto otázku
poãula po prv˘ raz od bankovej
úradníãky, bola som polichotená. Za Lenku Vargovú, ktorá sa o
moje nechty stará. A potom som
si zvykla. Îe mi rovnakú otázku
dávajú dámy v autobuse, predavaãky v obchodoch… Kto pravidlene chodí do Studia Bellani na
Rovniankovej, vie, aké zázraky
vie robiÈ nechtová dizajnérka
Lenka Vargová. Skutoãn˘m záÏitkom je uÏ len pozorovaÈ ju pri
práci. S ak˘m zaujatím rozm˘‰ºa
nad farbami a vzormi, s ak˘m
nad‰ením ich kreslí na nechty!
To, Ïe je Lenka naozaj mimoriadne ‰ikovná a Ïe miluje svoju
prácu, potvrdili aj odborníci,
ktorí zasadli v porote tohtoroãn˘ch Medzinárodn˘ch aj Slovensk˘ch majstrovstvách v nail-arte,
ktoré sa konali v rámci v˘stavy
Interbeauty. Lenka v medzinárodnom meraní skonãila tretia
a v slovenskom obsadila druhú
prieãku.
● Akú tému ste si pre ‰ampionát zvolili?
- Snehulienku a sedem trpaslíkov. Moja modelka skutoãne
vyzerala akoby práve vystúpila z
rozprávky a trpaslíci na jej nechtoch boli ako Ïiví.
● âo bolo najÈaÏ‰ie?
- Pre mÀa urãite ãasov˘ stres.

Bála som sa, Ïe to v dvaapolhodinovom limite nestihnem. Napokon som skonãila o pol hodiny
skôr, prvá…
● SúÈaÏili ste tu po prv˘
raz.
- Áno, na podobnej súÈaÏi
som bola vôbec prv˘ raz v Ïivote,
dokonca som sa na Ïiadnej nezúãastnila ani ako diváãka. Preto
bolo pre mÀa dôleÏité, Ïe sa môÏem aspoÀ zúãastniÈ, ochutnaÈ
atmosféru, pozrieÈ, ão si na súÈaÏ pripravili ostatné dievãatá.
Pri‰la som so sklopen˘mi u‰kami,

triasli sa mi ruky a na nejaké medaily som ani nepomyslela. O to
väã‰ia bola moja radosÈ pri vyhlasovaní v˘sledkov.
● Pôjdete aj o rok?
- Urãite! UÏ mám aj nápad,
s ãím na súÈaÏ pôjdem. Ja totiÏ
úpravu nechtov, a najmä súÈaÏnú, povaÏujem za umenie. Dokonca som raz na nechty „prekopírovala“ obraz a musím povedaÈ, Ïe v˘sledok bol veºmi
efektn˘. SILVIA PACHEROVÁ
FOTO - M. KO·ÍRER

Adoptujte si maãku!
Trojfarebka Grétka sa potulovala po uliciach Dunajskej Stredy
a viedla beÏn˘ Ïivot pouliãnej maãky. Keì sa v‰ak zaãali na svet hlásiÈ
jej potomkovia, pani, ktorá ju k⁄mila, nepovaÏovala za najlep‰ie
miesto pre ich narodenie ulicu.
Drobci sa teda narodili uÏ v byte a
po niekoºk˘ch dÀoch putovali do
bezpeãia depozitu. Grétka sa prejavila ako starostlivá, trpezlivá a
pokojná mamina. Po odchovaní
maãiatok, kastrácii a kompletnej
vakcinácii bude voºná na adopciu
v prv˘ novembrov˘ t˘ÏdeÀ, ale ak
si ju chcete rezervovaÈ uÏ teraz,
neváhajte a ozvite sa na 0903 941
725, Depozit OZ MaãkySOS

