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Jarné vydanie časopisu

OČKO
Pre rodičov, deti a všetkých, ktorí sa zaujímajú o naše zariadenie.

Úvodom ...
Milí rodičia, milé deti,
v našej materskej škole ubehli ďalšie mesiace a opäť nastáva čas
na nové číslo nášho časopisu Očko. Počas uplynulých mesiacov
sa život v materskej škole nezastavil, stále plynie a prináša
mnoho podnetov na rôzne aktivity. Tieto jarné mesiace nám po
dlhej zime priniesli prvé lúče slniečka a príjemné teplé počasie,
ktoré

nám

dobilo

energiu

a chuť

na

množstvo

nových

a podnetných činností. Preto sme nelenili a s prvými lúčmi
jarného slniečka sme zorganizovali opäť rôzne akcie, podujatia
a zaujímavé činnosti pre deti. Okrem nových zážitkov Vašich
detí

ako

z triedy

Veselých

mackov,

Šikovných

tigríkov,

Múdrych sovičiek a z DSS, sa opäť dozviete niečo nové aj
v rubrike nášho Súkromného centra špeciálno-pedagogického
poradenstva.
V závere Vám prajeme už len príjemné čítanie... Čítajte,
poznávajte a spolu sa tešte s Vašimi detičkami.

Kolektív pracovníkov SŠMŠ, SCŠPP a DSS

Jar je tu! Alebo ako sme vyniesli Morenu...
„Morena, Morena, obi si kolená.
Prichystáme ťa, odejeme ťa,
zapálime ťa, zhodíme ťa.
Vo vode ťa utopíme,
takto ťa odprevadíme.
Nech rozkvitne zelený háj
a nech príde krásna jar!

K oslave a vítaniu jari nepochybne patria rôzne zvyky a
tradície, a tak sme si ic
ich
h v našej materskej škole tiež
pripomenuli. Rozprávali
ozprávali sme sa najmä o tom, ako sa v tomto
období končí panovanie zimy a ako sa pripravujeme na príchod
jari. Preto sme si spoločne vyrobili Morenu,
nu, ktorá symbolizuje
zimu a ak ľudia chceli privítať jar, museli Morenu zapáliť
a utopiť v potoku. Aj my sme sa rozhodli
li Morenu vyniesť k
neďalekému
mu potoku, p
pri
ri tejto príležitosti jej deti recitovali a
spievali, a tak sa rozlúčili s pani zimou a privítali jar - obdobie
radosti a nového života.

