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V dnešnej elektronickej dobe je 
čítanie knižiek priam vzácne. A pred-
sa nič nenahradí zážitok ponoriť sa 
do zaujímavého príbehu alebo vziať 
do rúk krásnu encyklopédiu a v tichu 
čítajúc, obracať stranu 
za stranou. 

Marec ako mesiac 
knihy túto možnosť 
zvlášť ponúka. Aj preto 
sa v poobedňajších hodi-
nách 16. marca niektorí 
tretiaci zo školského 
klubu detí našej ško-
ly vybrali do Miestnej 
knižnice vo Vajnoroch. 
Tá sa minulý rok pre-
sťahovala do nových 
priestorov – do kultúr-
neho domu. Nebolo nás 
veľa, pretože niektorí 
spolužiaci boli na práve 
prebiehajúcom školskom 
kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov 
Kubín. Pani knihovníčka Helena Paule-
nová nám najskôr porozprávala, aké po-
klady taká knižnica ukrýva a potom sa 

deti mohli samy o tom presvedčiť. Pre-
zerali si knižky rôznych žánrov a niek-
torí si veru zaumienili, že v najbližších 
dňoch knižnicu určite navštívia, aby sa 
prihlásili za jej členov. 

 Túto nevšednú náv-
števu sme zakončili 
malým čitateľským ma-
ratónom. Vybrali sme 
si knižku Malý princ od 
A. de Saint-Exuperyho, 
ktorého pani vychová-
vateľka najskôr aj ako 
hlavného hrdinu - roz-
právača dielka pred-
stavila a potom knižka 
ako štafeta putovala 
z rúk do rúk. Prečítali 
sme tak skoro 3 kapi-
toly. Teraz nám už len 
ostáva dočítať ju, a tak 
sa dozvedieť, ako to s 
Malým princom dopad-

lo. A možno si pozrieme aj film nedávno 
natočený podľa tejto knižky a porov-
náme ho s našou literárnou predlohou.

Ľubomíra Záhorová

ZAŽI TEXTIL
Takto pozýva Bibiana – Medzi-

národný dom umenia pre deti – na 
nevšednú interaktívnu výstavu a my 
sme 20. apríla toto pozvanie prijali. 
Obidve oddelenia prvákov zo škol-
ského klubu detí v Základnej škole 
Jána Pavla II. sa vydali na cestu za 
novým zážitkom.

Deti sa mohli dotykom zoznámiť 
so všelijakými látkami, vyskúšať si 
rôzne textilné techniky, lupou či 
pomocou USB mikroskopu preskú-
mať štruktúru svojich šiat. V jednej 
miestnosti sa strhla dokonca „van-
kúšová bitka“, vankúše z rozličných 
látok lietali krížom-krážom. Vyrábali 
sme z bavlniek brmbolčeky alebo si 
vyskúšali niekoľko spôsobov preple-
tania šnúrok cez dierky, tkali „kober-
ce“... Navštívili sme aj „bludisko“, za-
ujímavú zvukovo-vizuálnu projekciu 
z kombinácie vlákna, svetla a hudby, 
kde sme všetci svietili ako svätoján-
ske mušky .

Náš výlet sme ukončili výbornou 
zmrzlinou na Hviezdoslavovom ná-
mestí a pomaly sa presunuli zo Sta-
rého Mesta do Vajnôr, kde nás už 
čakali mamky a ockovia.

Emília Chlebinová

S KNIŽKOU V RUKE

NÁVŠTEVA  
V DOME  

SENIOROV
Mesiac máj je obdobie roka, keď 

si osobitným spôsobom pripomíname 
naše drahé mamičky. Deň Matiek osla-
vujú takmer všetky krajiny na svete. 
V tomto mesiaci si aj májovými pobož-
nosťami uctievame matku nás všet-
kých Pannu Máriu. Je matka Božia, ale 
aj naša. Preto každá mama je pre nás 
láskou a oporou. Mesiac máj sa nám 
teda spája nielen s príchodom jari, 
vôňou kvetov, so štebotom vtáčikov, 
ale aj s láskou, bozkom pod rozkvitnu-
tou čerešňou.

Takýto symbolický bozk sme sa 
rozhodli my malí prváci dať aj naším 
starým mamám v dome seniorov. A nie-
len bozk, ale v teň deň sme do domova 
seniorov priniesli čistú lásku detských 
sŕdc. Pripravili sme si malé kultúrne 
predstavenie v podobe tanca, rieka-
niek a spevu. Bolože to radosti, kde 
tu sa skotúľala po líčku malá slzička. 
Spoločne s nami, žiakmi, si zaspievali 
aj naše milé starké veselé pesničky. 
Malým drobcom sa v ten deň nechcelo 
ani odísť z návštevy . Boli sme odme-
není úsmevom, pohladením, slzičkou 
šťastia, ale aj dobrou čokoládkou.

Sme veľmi radi, že sme mohli v tak 
krásny sviatok rozdávať radosť pre 
nás tak najdrahších, pre naše mamič-
ky a babičky.

Zuzana Hec

MINI  
OLYMPIÁDA  

V ŠKD
Dňa 6.6.2016 sa v našej ŠKD pod 

vedením našich vychovávateľov usku-
točnila mini olympiáda. V ten deň nám 
prialo aj počasie, slniečko nás šteklilo 
na malé líčka a nošteky. Aj keď sem 
tam to vyzeralo, že môže aj troška 
zapršať. No slniečko sa nedalo za-
hanbiť a po celé športové popoludnie 
nám spríjemňovalo svojimi lúčmi pek-
ný deň.

Na školskom dvore sa nachádzali 
tri stanovištia. Na prvom stanoviš-
ti pod vedením pani vychovávateľky 
Emílie prebiehal beh cez frekvenč-
ný rebrík a hod na terč na presnosť. 
Druhé stanovište bola prekážková 
dráha formula. Na treťom stanovišti 
pod vedením a dozorom pána vycho-
vávateľa Martina sa uskutočňoval 
skok do diaľky. Na štvrtom stanovišti 
v triede pod vedením pani vychováva-
teľky Ľubky prebiehala časť, kde sa 
nám drobci aj zapotili nad kvízovými 
otázkami. Naši malí školáci s rados-
ťou a bez akéhokoľvek zaváhania 
prechádzali stanovište po stanovišti, 
dokonca ani na štvrtom sa nedali za-
hanbiť. 

V tento deň, nie len športom, ale 
aj skúškou vedomostí sme strávili 
ďalšie z popoludní v našom školskom 
klube detí.

Zuzana Hec


