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âo ponúka príroda
JeseÀ zavítala nielen do prírody, ale aj do na‰ich príbytkov.
Ponúkla nám svoju krásu, nostalgiu a túÏbu po domove. Z jesenn˘ch prechádzok si priná‰ame
pestrofarebné lístie, ‰ipky, vetviãky, ga‰tany...
Zo záhrad vyzbierame ovocie,
zeleninu, pestrofarebné kytice
chryzantém a astier.
Taká istá jeseÀ zaklopala aj na
dvere M· na Macharovej ulici.
Uãiteºky v spolupráci s rodiãmi
pripravili spolu s deÈmi v˘stavku
jesenn˘ch plodov, ovocia, zeleniny, pracovného náradia a záhradn˘ch pomôcok. Mnohé z
detí prv˘ raz videli naozajstné
hrable, krhlu, fúrik alebo r˘º.
V˘stavka je prínosom nielen pre
rozvoj poznania a vedomostí detí, ale rozvíja u detí aj estetické
cítenie, zmysel pre krásu a kompozíciu.
Jesenná v˘stava utuÏila aj
spoluprácu a vzájomnú komunikáciu medzi pedagógmi a rodiãmi.
ëakujeme kolektívu M· na
Macharovej ulici za starostlivosÈ
a spestrenie upr‰an˘ch dní touto
milou v˘stavkou.
RASTISLAV ORAVEC

Lietam, lieta‰, lietame
Pestrá ‰arkaniádia sa uskutoãnila v októbrovú sobotu na ‰kolskom dvore Z· Turnianska 10.
BoloÏe tam veselo, oblohu zdobili pestré ‰arkany, rodiãia, hlavní pomocníci detí, si zaspomínali
na ãasy, keì vlastnoruãne vyrábali svojich drakov. SúÈaÏ zorganizovala pani vychovávateºka
·KD Mária Bártová za úãinnej
pomoci rodiãov - mamiãiek pani

Brezinskej, pani Krebsovej a pani
Pohánkovej, ktoré sa postarali
o v˘borné pohostenie, upiekli aj
tortu v tvare ‰arkana, ktorá chutila v˘borne. SladkosÈami prispeli pani Pajtíková a pani Nagyová,
za ão v‰etk˘m ìakujeme. PreÏili
sme krásne, slnkom zaliate, popoludnie a plní záÏitkov sa te‰íme na ìal‰ie akcie.
MÁRIA BÁRTOVÁ

JeseÀ, pani bohatá...
JeseÀ v M· Lietavská b˘va
vÏdy pestrá a bohatá. Aj v tomto
roku to od 11. do 15. októbra
nebolo inak. Na tento t˘ÏdeÀ
pripravili deti s pani uãiteºkami
poãas tvoriv˘ch dielní rôzne
práce s jesennou tematikou. Prejavili zruãnosti a fantáziu pri
vytváraní postaviãiek z ga‰tanov,
Ïaluìov, tekvíc a tekviãiek, ale aj
z farebného opadaného lístia
stromov.
UpevÀovali si poznatky o ovocí, zelenine a plodoch jesennej
prírody. Oboznámili sa s charakteristick˘mi znakmi tohto roãného obdobia. Prezentovali sme
zdrav˘ Ïivotn˘ ‰t˘l a deti prejavovali vzÈah k prírode. Rodiãia sa
spolupodieºali na príprave akcie
t˘m, Ïe priniesli zo svojich záhrad plody - tekvice, jablká,
hru‰ky, slivky, hrozno ãi lesné
plody zo spoloãn˘ch vychádzok v
prírode. Niektorí dokonca spoloãne s deÈmi doma vytvárali rôz-

ne produkty na v˘stavku, ktorú
pripravili v hale M· pani uãiteºky.
Deti mali zo spoloãnej práce
nefal‰ovanú radosÈ. VÏdy sa radi
zastavia pri v˘stavke, rozprávajú
o nej rodiãom aj medzi sebou.
Takto chceme aj naìalej prehl-
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bovaÈ vzÈahy medzi deÈmi navzájom, medzi deÈmi a rodiãmi, a
najmä spoluprácu rodiãov s pedagógmi. ëakujeme v‰etk˘m,
ktorí sa na tomto projekte podieºali.
Kolektív M· Lietavská 1
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➥ Pneuservis
➥ Geometria
➥ âistenie klimatizácie ➥ V˘mena ãapov
➥ V˘mena oleja
➥ V˘mena brzdov˘ch kotúãov a platniãiek
Údernícka 11, 851 01 Bratislava, tel.: 02/6241 0591, 0911 507 543
www.pneuchmela.sk, e-mail: info@pneu-chmela.sk

Tradiãná ‰arkaniáda
V Z· Turnianska sa v popoludÀaj‰ích hodinách deti spolu
so svojimi vychovávateºkami Ivetkou, Majkou, Marikou a Dá‰kou
pripravovali na súÈaÏ o najkraj‰ieho ‰arkana. Usilovne vystrihovali, lepili, kreslili a maºovali
‰arkanov, ktorí sú pre nás v‰etk˘ch symbolom jesene, sychravého poãasia a vetra vo vlasoch.
Odborná porota mala veru ÈaÏkú
úlohu pri rozhodovaní o tom,

ktoré ‰arkany prinesú svojim mal˘m umelcom drobnú odmenu.
V ‰tyroch oddeleniach bolo
napokon odmenen˘ch ‰estnásÈ
detí. LenÏe víÈazmi sú pre nás,
dospelákov, v‰etci.
Nad‰enie, s ak˘m deti vyrábali pestré ‰arkany, nám pripomenulo na‰e detstvo a radosÈ z hry
a tvorby.
IVETKA HUËANOVÁ
FOTO - GABRIELA ·KODOVÁ

