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To sa mi vždy veľmi ráta, že jún má na konci vráta.
Otváram ich – dziny, dziny – a vyletím na prázdniny!
Fúka vetrík ponad mráčky, vidí deti skladať hračky.
Von sa náhlia na prázdniny, svet je zrazu celkom iný.

Veľa úspechov v základnej škole praje vedenie
a kolektív MŠ Čergovská.

a v jedno ráno po víkende sa to stalo. Všetky viseli vedľa seba ako
klobásky u mäsiara. Vôbec sa nehýbali. Niektorí z nás si mysleli, že
zahynuli ale nebola to pravda. Trvalo im to síce trochu dlhšie, ako sme
chceli, ale prekvapenie bolo o to väčšie. Postupne sa začali liahnuť
motýle. Jeden, potom druhý a postupne všetky. Toľko smiechu a radosti
nebolo asi ani na karnevale ako vtedy. Pomáhala teta školníčka Ľubka,
ktorá im dala kúsok sladkého pomaranča, aby nezahynuli od hladu. Teta
upratovačka Marienka im doniesla zo zimnej záhrady trochu trávy
a kvetov, aby mali pocit, že sú na lúke. Uč. Mirka zasa sladkú cukrovú
vodu a uč. Ľubka zasa sledovala, kedy budú dosť silné, aby sme ich
vypustili do prírody a tiež, aby bolo na to vhodné počasie. Aj sa všetko
Motýle patria medzi najkrajší hmyz na našej planéte. Aj my sme sa

fotilo, aby sme mali na nich pamiatku. Potom prišiel ten veľký deň

o tom presvedčili v 1. triede na vlastné oči. Tento školský rok, hlavne

a pozrite sa ako to dopadlo.

od konca apríla do konca mája sme mali možnosť sledovať ako sa
z húsenice stane motýľ. Videli sme to a bolo to naozaj zaujímavé. Ako
sa to stalo? Nuž stalo sa to takto:
V jeden deň sme dostali od pani riaditeľky balíček. Nebol ani malý
a ani veľký. Pani učiteľky Ľubka a Mirka to síce vedeli dopredu, čo
v ňom je, ale prekvapenie nastalo až keď sme ho otvorili. V balíku bola
krabica a v nej sieťka a nádobka s piatimi húseničkami aj s krmivom.
Bolo to radosti, keď sme sa dozvedeli, že z nich sa po určitej dobe
vyliahnu skutočné a živé motýle. Naše motýle! Každý deň sme ich
pozorovali a sledovali ako detektívi. A veru oplatilo sa. Najprv sme ich
v nádobke dali na teplé miesto, aby sa zakuklili. Prešlo niekoľko dní

Zazvonil zvonec a našej prvej cestičky v škôlke je koniec.
Ani sa nám veriť nechce, že pred rokom k nám prišli maličké,
vystrašené, niektoré aj uplakané detičky. Sedíme v triede na
koberčeku a s radosťou sa dívame na usmievavé tváričky našich
drobných „nezábudiek“, ako pekne rozprávajú svoje príbehy
a s radosťou sa tešíme z toho, čo všetko sme spolu dokázali. Už sa
vieme obliekať, stolovať, hrať sa s kamarátmi, recitovať, spievať,
umývať zúbky...a to všetko sme sa naučili za jeden školský rok.
Nezabudli sme ani na naše milé mamičky. Ich veľký sviatok sme
spoločne oslávili v jedno krásne sobotňajšie dopoludnie v Ekoparku
Holá hora. Za ich lásku sa detičky poďakovali kultúrnym vystúpením
a to básničkami, pesničkami, tančekmi a práve tam dokázali, čo
všetko už vedia. Každej mamičke sa od šťastia zarosili očká a silným
potleskom odmenili svoje detičky. Po sladkom občerstvení sme
spoločne strávili predpoludnie na preliezačkách, so zvieratkami
a zábave pri hudbe, ktorú naše deti milujú.. Bol to náš prvý
spoločne strávený deň mimo materskej školy a aj keď naše
nezábudky sú ešte maličké, tento zvládli na jednotku s hviezdičkou.
A za to patrí poďakovanie aj Vám milí rodičia. Pani Mihaľovej
ďakujeme, že bez zaváhania zabezpečila pre nás krásne miesto na
zrealizovanie nášho veľkého Dňa, ako aj Vám ostatným za to, že ste
tento náš nápad podporili a našli ste si čas.
deti z 1. triedy a uč. Ľubka a Mirka

Taktiež sa musíme pochváliť za prezentovanie našich detí na
školskej súťaží v speve „Malý slávik“, kde svojim spevom
a vystúpením prekvapili Alexko Remeš a Kamilka Fotášová.
Tak to sú naše, už o rok staršie detí „Nezábudky“.

Nezabudnite preto milí rodičia, za odmenu prichystať pre svoje
úžasné deti krásne prázdniny, strávené s Vami a po lete, nabití
slniečkom sa vrátiť k nám, kde na detičky budú čakať nové zážitky
a spoločne vykročíme na druhú cestičku životom v škôlke.

2. trieda
Ľubica Štellmachová

V prvom polroku sme u detí okrem nácviku piesní a tancov
pestovali kultúrny pohyb a základnú pohybovú prípravu.
Prvým písmenom abecedy pohybovej prípravy je správne
držanie tela. Tu nám nestačia len napomenutia, „ narovnaj sa
„, ale je tu potrebná vhodná motivácia, ktorá vyvolá u detí
určitú predstavu. / strom, jedlička ... / Motivácia rovnako
účinne pomáha i vlastnému pohybu. Tak napríklad citlivé
našľapovanie cez špičku na pätu pri chôdzi, prirovnávame
deťom chôdzu mačky, alebo iných zvierat.

Vianočné folklórne pásmo – vystúpenie v Hypertesku
Prešov
Akadémia pre novoprijaté deti – brušné tanečnice
„ Deň matiek „ - brušné tanečnice, ľudové pásmo piesní
„ Malý slávik „ – ľudový tanec – Rusnák , mažoretky
„ Tanečné kreácie „ organizované mestom Prešov –
ľudový tanec , moderný tanec

K základným pohybom tanečnej prípravy patria aj pohyby
vydávajúce určitý zvuk ako je – tlieskanie, dupanie, plieskanie
a podobne. Okrem týchto základných prvkov pohybovej
prípravy s deťmi nacvičujeme aj ďalšie tanečné prvky – skok
poskočný, cval bokom, prísunný krok, jednokročka
a dvojkročka. Až po zvládnutí tejto pohybovej prípravy
začíname s nácvikom konkrétnych tanečných choreografií.
Medzi tanečné žánre, ktoré využívame v našom tanečnom
súbore patrí ľudový tanec, moderný tanec, mažoretky
a brušný tanec.
Prezentácia súboru „Včielka „ v materskej škole a na
verejnosti v škol.r. 2014 - 2015
-

„ Babka, dedko, ľúbime Vás „ vystúpenie s ľudovým
pásmom „ Dinom – Dánom „
Vianočné ľudové pásmo – „ Zdravie šťastie pokoj svätý „

Mgr. Iveta Kurtyová

SLÁVA NAZDAR VÝLETU...
18. jún – deň ako každý iný. A predsa len odlišný, hlavne pre
predškolákov, deti 1. a 5. triedy.

Cesta domov už bola tichá a pokojná nakoľko na nás po
celodenných aktivitách doľahla únava a veru si poniektorí aj
zdriemli.
Z autobusu sme vyskákali do náručia rodičov, celí, zdraví, plní
zážitkov a veru aj opálení.

Deň plný vzrušenia, krásnych zážitkov, nových poznatkov – výlet
do Spišskej Novej Vsi „ZOO“.
Už od rána, bolo cítiť v deťoch napätie a nedočkavosť. S veselým
úsmevom, radostnými očkami a nabalenými ruksakmi, športovo
oblečení sme sa vybrali na cestu. Už v autobuse radostnú atmosféru
deti podfarbovali ľudovými pesničkami, ktoré potešili aj nášho uja
šoféra. Cesta ubiehala rýchlo. Prvá zastávka bola pri gejzíre na
Sivej Brade, kde sme si doplnili energiu chutnou desiatou a pitným
režimom.
Ani sme sa nenazdali a už sme dorazili do ZOO v Spišskej Novej
Vsi. Deti nevedeli čo majú skôr pozerať a prebehovali od jednej
klietky k druhej, od jednej voliéry k druhej, od jednej ohrádky
k druhej. Zoznamovali sa nielen s malými zvieratkami – vtáky,
papagáje, kačičky, lasičky....., ale aj s veľkými – lamy, levy, tigre,
leopardy, medvede, ťavy, pštrosy a pod.
Pri spiatočnej ceste sme sa posilnili chutným obedom v reštaurácii
Hubert v Levočskej doline.
Prestávku sme mali aj na salaši pri Sivej Brade, kde sa deti znovu
občerstvili, ale hlavne sa vybehali a vyskákali na detskom ihrisku
a preliezačkách.

Za 5. triedu: Bohunka Lukáčová

Dnes, t. j. 3. 6. 2015, v stredu sme oficiálne ukončili stretnutie na
výtvarnom krúžku. Škoda žiadna ale smútok predsa len bol. Celý
školský rok sme sa pravidelne stretávali a to 2x v parnom týždni, kde
sme nielen pracovali, tvorili ale aj spoločne rozprávali, diskutovali na
rôzne témy, ktoré nás zaujímali. Boli to stretávania plné očakávaní
a prekvapení.
Všetko má svoj začiatok ale aj koniec. Máme viac skúsenosti, lepšie
zručnosti a to vďaka výtvarným technikám a výtvarnému materiálu,
ktoré boli aj v druhom polroku tohto školského roku rôznorodé, občas
netradičné a hlavne zaujímavé. Dokázali sme to všetko bez pocitu
strachu, či obáv iba s úsmevom na perách a s farebnou paletou na stole.
Chceme Vám všetkým aspoň takto ukázať, že každá práca aj
čmáranica je umeleckým dielom. J. A Komenský povedal, že to čo
človek robí spontánne má nejaký význam.
Prajeme Vám všetkým pekné, slnečné letné prázdniny: Kajka,
Stanka, Laurika, Filipko, Sebik, Gregorko, Tomáško, Jakubko, Samko,
Matúško, Aďko a uč. Ľubka.

Ľubica Bělová

Zodpovedné redaktorky: Ľubica Štellmachová
Bc. Alena Frenáková

