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Príhovor starostu
Milí spoluobčania,
Je čas prázdnin, aj keď tento rok je to
podstatne viac (zatiaľ), keď uvoľnené opatrenia
hlavného krízového štábu nás ladia optimisticky
s nádejou, že zlé máme za sebou. Prežili sme
obdobie, kde nás ochrana zdravia a vydané
opatrenia nútili rešpektovať danú skutočnosť, že
musíme svojou disciplínou eliminovať možnosť
nákazy. Chcem sa vám poďakovať za rešpekt
a dôveru aj keď viem, že ešte aj dnes máte otcov
rodín a matky v zahraničí, ktorí sa nemôžu
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momentálne vrátiť. Chcem sa poďakovať
dôchodcom za trpezlivosť, chcem poďakovať
rodičom za „nútené prázdniny“, za povinnú
výučbu on-line, ktorú museli učitelia, ale aj deti
zvládnuť. Skrátka, chcem sa poďakovať všetkým
spoluobčanom s prianím, aby sa toto všetko stalo
minulosťou a aby sme začali žiť ako predtým. Aj
na obci zatiaľ robíme práce len v udržateľnom
režime, nakoľko boli krátené príjmy z
podielových daní, tak ako všade. Ak sa ﬁnančná
situácia dostane do normálnych koľají, chceli by
sme urobiť chodník okolo hlavnej cesty, kde
práve prebiehajú stavebné povolenia ... a ďalšie
práce, ktoré sme si naplánovali na začiatku roka.
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Teraz možno trošku z inej strany... Kým som
nerobil starostu, s týmto som sa nestretol, alebo
lepšie povedané, som to tak necítil. Ja osobne
veľmi zle vnímam, že sa medzi nami vo väčšej
miere prejavuje závisť, nevraživosť, neprajnosť a
ohováranie. Vždy boli ľudia, ktorí mali niečo viac,
niektorí menej, je to tak v súčasnosti a bude aj
v budúcnosti. Vidíme chyby iných, ale svoje si
nepriznávame (mali by sme vidieť svoje svedomie cez vlastné zrkadlo). Na druhej strane, aj keď
mám niečo viac, nedáva mi to právo na
ponižovania a aroganciu. Nádejam sa, že pri
narušených susedských vzťahoch, kde niet
ochoty zmierenia, nájdu aspoň ich deti vôľu
podať si ruku a usmiať sa. Týmto nechcem
nikomu ublížiť. Je to môj subjektívny pocit, ale aj
takouto formou to chcem dať zo seba von. Je to
len môj názor. Pre mňa je neskutočne
povzbudzujúce, keď ma druhák – tretiak
pozdraví a povie - dobrý deň pán starosta! Hneď
si pomyslím, že má dobrých rodičov. Drahí moji
spoluobčania, prosím o toleranciu medzi sebou,
ale aj vo vzťahu k obci, lebo všetci sme omylní...
Prajem vám všetkým pevné zdravie, lebo len
vtedy, keď nás zdravie začne opúšťať,
uvedomíme si, že... !
Peter Kružel
„Učiť sa, učiť sa, učiť
sa!“ Ale ako?
Najmladšie deti sa 1. júna rozbehli opäť do
škôl a škôlok. Nariadenia hlavného hygienika SR
hovorili jasne – od 1.júna sa opäť otvárajú materské školy a základné školy – ročníky 1-5.
Karanténne opatrenie o zatvorených školách
bolo čiastočne uvoľnené na základe toho, že
rodičia najmladších detí potrebovali ísť opäť do
práce. Brány škôlok a škôl sa otvorili, ale za
prísnych opatrení, čiže dezinfekcia rúk, ochranné
rúška (muselo byť pribalené aj náhradné) na
ceste, ale v škôlke a škole už nie. Dodržiavanie
vzdialenosti minimálne 1 meter dieťa od dieťaťa,
v triede najviac 15 detí atď... No, priznám sa, že
takmer každé jedno opatrenie mi prišlo

v reálnom, bežnom živote ako pravidlo z planéty
XY. Veď si len predstavte situáciu v triede, kde sú
3-4 ročné detičky. Ako ich udržíte od seba vo
vzdialenosti minimálne 1 m? Nepredstaviteľné!
Vlastne nemožné. Celý pobyt v škôlke by sa obmedzil na príkazy a povely – nechoď, nechytaj,
neber! Ak sa deťom počas celej karantény nič
nestalo a neboli nijako postihnuté pandémiou, tak
pri takýchto opatreniach následky zostanú –
minimálne psychické a sociálne. Je pravda, že
COVID 19 nás naučil rôznym obmedzeniam, aj
rozumným, ktoré sa oplatilo v rámci zachovania
zdravia dodržať, ale aj somarinám, ktoré nám
zbytočne komplikovali život. Boli sme ale zvedaví
ako to zvládajú deťuchy vo Vavrečke, tak sme
nakukli do škôlky aj školy.
-Tak ako Beatka, fungujete, alebo sa trápite?
Na počudovanie, mali sme obavy, ale ide to
celkom dobre. Najdôležitejšie je to, že na deťoch
vidieť, že do škôlky sa vlastne tešili, nemali
problém, žiadnu druhú adaptačku ( v septembri
bola prvá), sme nezažili. Hneď v prvý deň sme ich
potešili a pripravili sme pre ne oslavu Dňa detí –
veď bolo predsa 1. júna. Súťažili, spievali,
tancovali, hostili sa pri balíčkoch, ktoré dostali.
Boli milo prekvapené, lebo po takmer 3 mesiacoch obmedzení mali malú, spoločnú párty.
Snažili sme sa dodržať pravidlá – pri vstupe
dezinfekcia rúk, v chodbe sú umiestnené len
3 páry návlekov na obuv, aby sme obmedzili
stretnutiam rodičov v prijímacej chodbe, keď
odovzdávajú deti, pravidelná dezinfekcia
miestností, ale samotné vzdialenosti, a dodržiavanie pobytu hlavne v exteriéri, je takmer
nemožné. To sú naozaj maličké deti a jedna vec je
napísať pravidlá a úplne vec druhá je dodržať ich
reálne.
- Máte plný počet detí, alebo nebol záujem zo strany
rodičov, veď zatiaľ môžu zotrvať na plánovanej
ošetrovačke ?
Máme otvorené 2 triedy po 15 detí. Snažili
sme sa dodržať to, čo sa dá – umožniť prijatie
dieťaťa rodičov, ktorí chodia do práce. Ďalšie
pravidlo bolo, že deti predškolského veku majú
prednosť, a to sme rodičom vyhoveli. Kuchyňa
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nefunguje, ale stravu vozíme zo školskej kuchyne, kde
sa varí, čiže deti majú varenú stravu. Myslím, že sme
spokojní aj my ako pedagógovia a aj rodičia. Keby sa pravidlá ešte uvoľnili, nemáme problém pokračovať v normálnom chode škôlky. Trošku nám je ľúto, že situácia
nám zrušila veľa plánovaných aktivít s detičkami, veď sme
mali pripravené zaujímavé akcie aj v spolupráci s rodičmi,
niektoré ešte dúfame, že v budúcnosti vyjdú – veď taký
výlet do zábavného parku v Poľsku je atrakcia aj pre
rodičov, nielen pre deti.
Deti zo základnej školy to na rozdiel od škôlkarov mali
počas karantény odlišné. Vyučovanie prebiehalo, ale
dištančným spôsobom, to znamená, že učenie prebiehalo
mimo priestory školy, fungovalo cez internet. A bolo to
naozaj iné, lebo vyučovať museli aj rodičia. Opýtala som
sa teda riaditeľky školy Danky Serdelovej:
- Zvládli deti a hlavne rodičia výučbu cez internet, boli alebo neboli
on-line?
Myslím, že po celú dobu nebol problém a maličkosti
sa vyriešili. Jasné, museli sme si všetci uvedomiť, že nastala situácia, ktorá je absolútne odlišná od bežného
vyučovacieho obdobia, ale myslím, že decká sa prispôsobili veľmi rýchlo. Dokonca tí internetovo zdatnejší
nemali problém k učiteľovej prezentácii, priamo na
ZOOM hodine dokresliť a doplniť nežiadúce čmáraniny.
A aj našepkávanie on-line sme zažili, čiže ako na bežnej
hodine. Niekedy bol problém v tom, že jasne
formulovanú a napísanú informáciu čo? kedy? kde? ako?
potrebovali počuť z učiteľových úst a pritom stačilo
zadanie prečítať dôkladne a všetko by bolo jasné, ale to je
normálne. Aj pri bežnom vyučovaní niekto potrebuje
počuť a napísať viackrát, aby pochopil. Čiže sme aj veľa
telefonovali. Deti sme sa snažili veľmi nezaťažovať, skôr
ich udržať v pozornosti – „ aha, veď nie sú prázdniny!“, ja
musím pracovať, len trochu ináč a hlavne – viac
samostatne.
- Akú skúsenosť máš s rodičmi, zvládli alebo nezvládli situáciu?
Za seba, ale určite aj kolegyne by povedali, že super.
Museli sme sa všetci naučiť pracovať s internetom,
s aplikáciami, ktoré tu v podstate boli už pred pandémiou,
len sa nevyužívali, čiže všetko zlé je na niečo dobré a aj
taká pandémia má v tomto prípade svoje pozitíva. Určite
sa budú tieto metódy výučby využívať aj v normálnom
období a aj rodičia si zvyknú kontrolovať úlohy a výsledky
svojho dieťaťa cez Edupage. Zo začiatku sme

v niektorých prípadoch posielali úlohy aj
do poštových schránok – vytlačené na
pracovných listoch, kým si deti aj rodičia
zvykli, ale môžem povedať, že všetko
v našej škole fungovalo. Dokonca sme
komunikovali aj formou odkazov do
zberného koša, ak bolo treba riešiť
zadania. Rodičia v podstate v domácnosti museli zvládnuť aj úlohu učiteľa
a zvládli to výborne. Hlavne prváčikovia
mali tento rok ťažký, predsa len ten prvý
ročník je rozhodujúci, práve preto
chcem rodičom poďakovať za skvelú
prácu.
- Zvládli ste prvý deň v škole po karanténe
ľahko, alebo bol aj trošku zmätok, čo deti, ako
prijali obmedzenia?
Jasné, že sme zvládli. My dospelí si
veľakrát neuvedomujeme, že deti sú
nesmierne vnímavé a infor mácie
nasávajú ako špongia vodu. Zvládli sme
aj odstupy pri príchode, aj dezinfekciu a
hlavne, veľmi nás prekvapil fakt, že prišli
všetci, aj keď rozhodnutie, či pôjde dieťa
do školy, alebo sa bude ďalej vyučovať
dištančne bolo na rodičoch, čiže na báze
dobrovoľnosti. Deti jednoducho do
školy chceli ísť, to bolo vidieť ako
sa natešene zvítali, akí boli spokojní a
veru, možno si všetci uvedomíme, že
vzdelávanie nemôže zostať len na
učiteľoch, je zodpovedná aj rodina.
A veľké pozitívum na záver – všetci sme
sa naučili byť viac gramotní. V tomto
prípade to znamená, že sa nám rozšírili
obzory ovládania počítača. V budúcnosti
určite bude platiť, že ak dieťa nie je
prítomné v škole, neznamená to, že
nemá prístup ku všetkým info z vyučovania. A rovnako aj rodič. Môže
dennodenne kontrolovať, pomáhať
a hlavne byť informovaný.
Situácia sa počas júna ešte zlepšila,
karanténne opatrenia sa ešte zjemnili
a do škôl sa vrátili aj šiestaci až deviataci
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a aj študenti stredných škôl. Dochádzka žiakov
v tomto období bola dobrovoľná. Rodičom,
ktorí nedali svoje deti do školy, ale ostali s nimi
doma, bola preplatená ošetrovačka člena rodiny.
Nič ale nie je isté. A situácia sa môže meniť
v závislosti od vývoja pandémie, lebo vo svete
situácia v žiadnom prípade nie je taká priaznivá
ako u nás. Z toho vyplýva fakt, že dištančné
vyučovanie sa môže vrátiť, čiže žiadny výdych nejako sme to zvládli, ale práve naopak - poriadny nádych a vedomie, že aj takouto formou
sa môžeme vzdelávať, len to treba brať s plnou
vážnosťou a zodpovednosťou.
Na záver snáď len pripomenutie, že všetci by
sme si mali uvedomiť- vzdelávanie nie je
povinnosť, ale výsada, ktorá má obrovskú
cenu ..., tí múdrejší z nás to vedia už dávno
a vzdelanie berú ako najväčšie bohatstvo. (i.h.)

Teta Margitka

niekto ho označil ako nútený oddych z pracovného šprintu, deti sa tešia, že sú „megaprázdniny“ a ešte hocičo iné, len teta Margitka
sa z neho smeje. Keď sme ju boli pozrieť a poblahoželať k jej 98-rokom, na otázku či sa nebojí, že
ochorie, len mávla rukou : „ A čo to za vírus, keď
ma neberie? Nestojí ani za fajku dymu ! Mám
dobrý základ, rodičia ma dobre urobili. Treba len
zdravú, jednoduchú stravu, prejsť sa po záhrade
každý deň a nečakať veľa. Skromnosť je veľký
dar. Teraz sa ľudia pachtia za všetkým, čo vidia
a neužijú to, čo majú pod nosom, čo majú celkom
zadarmo.“ Zamysleli sme sa. Asi je na tom kus
pravdy, niekedy človek ani nevie za čím sa naháňa,
len beží a beží... A nepozerá, že svet stojí a čaká...
Je tu pre nás! Len my máme zavreté oči. Alebo
srdce?
Tete Margitke želáme k jej sviatku aj naďalej
takú jasnú myseľ a radosť z bytia ako má, stretnúť
sa s ňou je pre mňa dôkazom, že človek k spokojnosti duše nepotrebuje zámok a zlatý poklad,
stačí, keď otvorí oči a srdce... (i.h.)

sa koronavírusu nebojí...
Pre niekoho je Coronavírus hrozba najvyššej
triedy, pre niekoho strata ﬁnancií, pre niekoho
strata slobody, pre ďalšieho zdravotný problém,

David opäť študuje...
Len nedávno sme vo Vavrečníku písali, smiali
sa, spomínali, vysvetľovali, že čo a ako sa má
v tom spišskom seminári. Pred štyrmi rokmi.
Potom prišla Davidova vysviacka a prvá kaplánka
v Tatrách... A my sme sa vždy tešili, keď prišiel
pozrieť domov a rodnú Vavrečku. Vždy
vysmiaty, ústretový, priateľský. Taký neskutočne
skutočný, autentický, jednoducho úprimný
chalan. Žiadne maniere. A veľká pokora.
Kaplánka skončila a David zo Slovenska
odchádza. Tak sme sa ho opýtali...
- tak ako to je, kam ideš a prečo?
Idem do Ríma, opäť študovať. Niežeby som
sa sám rozhodol, ja by som najradšej robil
pastoráciu, ale také bolo rozhodnutie otca
biskupa.
- čiže ty si sa sám nemohol rozhodnúť?
Ale áno. Popravde povedané, mohol som sa rozhodnúť. Ja som však dal prednosť slobode
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a rozhodol za mňa otec biskup -„Pôjdeš do Ríma
študovať biblickú teológiu, hebrejčinu, taliančinu atď...“
Zostal som prekvapený, nespokojný, otvorene som
povedal, že nemôžem ísť, že som „glupy“ (a zasa ten
Davidov humor), tam treba dobrú hlavu, ale on už
rozhodol. A v tom bola tá moja sloboda. Nemusel som
vyberať medzi všetkými možnosťami, čo človek v živote
má a v tom to je jednoduché. Keby som mal vyberať sám,
asi by som ešte teraz nerozhodne rozmýšľal. Beriem to
ako božiu vôľu... Verím, že ma podporíte svojimi
modlitbami, za ktoré ďakujem.
Človek by aj smútil, ale David je také slniečko. Ústa v
úsmeve od ucha po ucho a oči vysvietené ako baterky,
svietiace na novú cestu. Tak sa namies-to smútku treba
radšej pustiť do práce - modliť sa a prosbami u
Najvyššieho posúvať Davida po novej trase. Srdečne
ďakuje už teraz.
(i.h.)

Spomienka
na Janku

Spoločenská kronika
Narodili sa
Richard Košut
Alexander Kasan
Adam Branický
Lucia Plutinská
Jakub Hurák

Zosobášili sa
Marcel Čiernik a Nikola Tomaštíková
Patrik Belák a Michaela Papajíková
Miroslava Sobčáková a Ing. František Gender
Klaudia Čierniková a Štefan Romaňák
Dominika Košútová a Karol Holub

Opustili nás
Elena Ružvoňová
Karol Pepucha
Janka Buganová
Karol Bednárik
Peter Čiernik
Eduard Grebáč

„S láskou a tichou pokorou
na Teba spomíname, budeš nám
chýbať.“
Ťažko sa dalo uveriť správe, ktorá
nás 14.05.2020 zasiahla tak
nečakane...
Ro z l ú či l i s m e s a s n a š o u
dlhoročnou kolegyňou, kamarátkou, obľúbenou pani učiteľkou
MŠ, Jankou Bug anovou. Jej
nezameniteľný úsmev, optimizmus,
dobrá nálada, majstrovský talent
výbornej pani učiteľky a láskavé
srdce, ktoré vložila do práce
s deťmi v materskej škôlke tu bude
s nami navždy...
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Uznesenie

Z lásky našim štvrtákom

obecného zastupiteľstva č.
3/2020

Aby ste vždy hrdí boli, že ste žiakmi našej školy....
„Keď zazvoní zvonec poslednýkrát v škole, tlačia sa slzy
do očí, možno ich bude more. Na chvíľu mať tak moc
a vedieť zastaviť čas, vrátiť to krásne, čo prežili sme spolu,
zas, odkrývať tajomstvá, bláznivé nápady, čo boli v každom z vás...
I krieda ostane zrazu bledá, keď zo školy odíde skvelá
4.A trieda.“
V mene celého pedagogického zboru Vám želám
šťastné vykročenie do ďalších školských rokov v novej
škole. Získajte veľa nových kamarátov, výborných
pedagógov, zažite čo najviac krásnych chvíľ, ktoré sa časom premenia na najkrajšie spomienky a obohaťte
sa úspechmi pri zdolávaní nepoznaného. Veľa šťastia pri
plnení školských povinností.
Mgr. Dana Serdelová

A/ Schvaľuje:
1/Program na rokovanie Obecného
zastupiteľstva
2/ Uzatvorenie zmluvy o budúcej
kúpnej zmluve s vlastníkom: Žilinský
samosprávny kraj, Komenského 48, 011
09 Žilina, IČO: 37 808 427 v správe
správcu: Správa ciest Žilinského
samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, za
účelom predaja parc. KN - E č. 8110/8
ostatná plocha o výmere 4703 m2
o predpokladanej výmere cca 550 m2,
na LV č. 1504 v kat. území Vavrečka,
obec Vavrečka, okres Námestovo pre
žiadateľa – budúceho kupujúceho
Obec Vavrečka, Obecný úrad Vavrečka
č. 203, 029 01 Vavrečka, IČO:
00 314 951 za kúpnu cenu 1,00 € za
účelom vybudovania chodníka pre
chodcov v obci Vavrečka v rámci stavby:
„ Vavrečka, chodník na štátnej ceste
II/520“.
B/ Ukladá:
S t a r o s t ov i v s t ú p i ť d o j e d n a n i a
s vlastníkom pozemku C-KN č. 191/12
ohľadom jeho odkúpenia pre Obec
Vavrečka.

Aktivity

Zelenej školy

Je to len pár dní, čo sme si opäť s radosťou sadli do
školských lavíc. Chýbali nám spoločné chvíle, kamaráti, ale
aj práca na zaujímavých aktivitách. Keď nevieme, čo nové
by sme zrealizovali, Zelená škola má pre nás mnohé
inšpirácie. Vybrali sme si napríklad tvorbu pexesa
z vylisovaných listov rastlín a stromov. Veríme, že aj vďaka
tomuto pexesu sa nám bude príroda ľahšie spoznávať.

C/ Berie na vedomie:
Informácie poskytnuté v bode rôzne

Informácia
pre občanov
Informujeme občanov, že z dôvodu
pandémie coronavírusu COVID 19 sa v
obci v tomto roku nebudú konať
Vavrečské slávnosti na svätú Annu.

Posledné týždne sme boli dlho doma a zvyšovala sa aj
tvorba odpadu. Preto sme porovnávali vyprodukovaný
odpad v našich domác-nostiach a v škole. Vytvorili sme
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o tom pekné plagáty, na ktorých vidíme, že v škole
produkujeme, ale aj triedime
odpadu menej. Aj aktivitou
Lovci odpadov sa snažíme,
aby bolo odpadu v našej škole
čo najmenej. Veríme, že
spoločne sa naučíme byť viac
ekologickí a priateľskí k
prírode. (n.r.)

Naša cesta
k Zelenej škole
Minimalizujeme
množstvo odpadu,
dôslednejšie triedime odpad. Školským projektom LOVEC
ODPADOV učíme deti správať sa čo najviac
bezodpadovo. V spolupráci s rodičmi sme
podporili nosenie desiatových boxov a nápojových ﬂiaš pre opakované použitie. Otvorili sme
školskú čajovňu, deti si z nazbieraných byliniek
vypijú čaj, diskutujú o prečítanej knihe. Nové
nápady a pripomienky vkladajú deti do Schránky
nápadov a kolégium sa nimi zaoberá. Každý
mesiac školský rozhlas vysiela na vlne Zelenej
školy a informuje nás o nových aktivitách a plánoch. Recyklovali sme odpadový materiál, ručne
sme vyrobili papier a výsledkom je kniha: Naša
ZELENÁ ŠKOLA. Aktivity nám výrazne
pomohli znížiť množstvo plastového odpadu
v škole.
Ku dňu Zeme
Prostredníctvom výzvy sme motivovali rodičov,
deti a komunitu v obci ku každodenným
drobným skutkom v prospech našej planéty:
vyčistiť rieku, park, zasadiť strom, či vyskúšať si
na jeden deň fungovať čo najviac bezodpadovo,
to bol náš pozdrav ku Dňu zeme. Naše deti sú
veľmi šikovné. Práca v programe mení naše
myslenie a konanie v prospech budúcnosti našej
planéty. (m.h.)

Novinky školy
• V septembri 2020 sa naša školská rodina
rozrastie o 20 nových žiakov – 10 prvákov a 10
prváčok.
• Zo štvrtého ročníka odchádza do Námestova
21 štvrtákov.
• Stenu chodby skrášľuje ďalšie štvrtácke tablo.
• Posilnená bezpečnosť žiakov a zamestnancov
školy - uzamknuté dvere počas vyučovania.
• Dostali sme pomôcky z projektu „Tenis do
škôl“, ktoré využívame na hodinách telesnej
výchovy i v mimoškolských aktivitách.
• Naša školská knižnica sa rozrástla o nové,
obľúbené knižné tituly.
• Interaktívny koberec sa teší veľkej obľube.
• Pribudol nám milý maskot Zelenej školy, ktorého autorkou je pani vychovávateľka Janka
Hojová.
• Školským projektom „Lovec odpadov“
sa snažíme správať čo najviac bezodpadovo.
• Aktivity Zelenej školy sa rozrástli o zaujímavé
nápady a akcie.
• V mesiaci júl otvárame denný letný tábor pre
prihlásených žiakov ročníkov 1.-4.
• V mesiaci júl bude v prevádzke jedna trieda našej
MŠ.
• O všetkom, čo sa deje v našej škole, sa dozviete
na stránke: www.zsvavrecka.edupage.org,
ktorá je pravidelne aktualizovaná.
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Ďakujeme všetkým za aktívne zapájanie sa do školských zberov v školskom roku 2019/2020.
Vážime si Vaše úsilie i čas. Zberovými aktivitami napĺňame zmysel Zelenej školy, chránime
životné prostredie, učíme k zodpovednému prístupu k prírode, pomáhame našej škole i tým,
ktorí potrebujú pomoc. Čísla hovoria za všetko. Víťazom srdečne blahoželáme!

Zber papiera - 6067,34kg
Umiestnenie
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Meno a priezvisko
Denisa Matkulčíková
Lucián Gabriel Minárik
Leo Oskar Koroscik

Trieda
2.A
4.A
3.A

Počet kg
472,50 kg
406,60 kg
259 kg

Zber plechoviek - 225,335kg
Umiestnenie
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Meno a priezvisko
Jakub Kačena
Filip Tkáč
Roman Kovaľ

Trieda
3.A
2.A
1.A

Počet kg
41 kg
35 kg
29 kg

Zber vrchnáčikov - 19,742 kg
Umiestnenie

Meno a priezvisko

1. miesto
2. miesto
3. miesto

Peter Ilko
Erika Brčáková
Matias Kekeľák

Trieda

Počet kg

3.A
2.A
2.A

5,2 kg
4,22 kg
2,55 kg

.

Zber citrónovej a pomarančovej kôry - 226,20kg
Umiestnenie

Meno a priezvisko

1. miesto
2. miesto
3. miesto

Trieda

ŠKD
1., 2. oddelenie
Lucián Gabriel Minárik
4.A
Edita Ferenčíková
4.A

Počet kg
13,226 kg
4, 096 kg
3,380

Zber šípok - 96,68 kg
Umiestnenie
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Meno a priezvisko
Denisa Matkulčíková
Michal Hurák
Lucián Gabriel Minárik

Trieda

Počet kg

2.A
3.A
4.A

27,90 kg
6,356 kg
6 kg
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PRIPRAVENOSŤ
DIEŤAŤA
PRE VSTUP DO ŠKOLY
Vstup dieťaťa do školy je jedným z najdôležitejších vývinových úloh v živote
človeka. Končí obdobie, kde hlavnou
činnosťou bola hra a nastupuje učenie. Dieťa
získava novú sociálnu rolu, rolu školáka,
žiaka, s ktorou prijíma nové povinnosti
a úlohy. Nároky nadieťa sú v tomto smere
vysoké, stále stúpajú. Dieťa prichádza do
nového prostredia, škola znamená zvýšený
nárok na disciplínu, na výdrž, na schopnosť
odložiť záujem o osobné činnosti.
Je veľmi dôležité, aby už prvý kontakt so
školou bol príjemný. Rodičia by si mali
všímať, či sa ich potomok do prvej triedy teší,
a mali by v ňom prebudiť nadšenie. Pre
úzkostlivejšie deti môže byť vstup do
cudzieho prostredia náročný, najmä ak si
nevie predstaviť, čo ho tam čaká. Niektorým
deťom trvá dlhšie, kým si v neznámom
prostredí zvyknú a rodičia mu pritom môžu

výrazne pomôcť. Rozprávajte sa so svojím dieťaťom
o tom, ako to v škole vyzerá, čo je v škole iné ako v
škôlke a že do školy chodia už veľké a šikovné deti,
ktoré sa tam naučia mnoho nových vecí. Budúcim
prváčikom držíme palce, aby boli z nich šikovní žiaci.
(B.R.)
POĎAKOVANIE
Na záver chceme touto cestou poďakovať všetkým
rodičom za dobrú spoluprácu, vytváranie dobrej
klímy a zodpovedný prístup. A ďalšia veľká vďaka
patrí všetkým pani učiteľkám, pani kuchárkam a pani
upratovačke.
Všetky informácie o materskej škole nájdete na
našej web stránke: msvavrecka.webnode.sk
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