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Posolstvo Veľkej noci
Obdobie päťdesiatich dní od nedele Pánovho zmŕtvychvstania do nedele Zoslania Ducha Svätého Cirkev slávi v radosti
a plesaní ako jeden deň, ba ako jednu „veľkú nedeľu“ (porov.
Direktórium 2003).
Všetky ľudské túžby a želania smerujú jednoznačne k určitej plnosti života. Mať šťastnú rodinu, zdravie, úspech, milovať a byť milovaný... – to všetko je pre človeka najväčším životným šťastím.
A práve toto šťastie nezriedka zakalí existencia smrti. Človek často
uvažuje, aký zmysel má všetko ľudské namáhanie, keď v okamihu
smrti musí všetko opustiť, aký je význam toho všetkého v živote pri
pohľade na smrť.
Druhý vatikánsky koncil v konštitúcii Gaudium et spes (Radosť
a nádej) hovorí: „Záhada údelu človeka vyvrchoľuje pred tvárou smrti. Človeka netrápia len bolesti a postupný telesný úpadok, ale ešte
väčšmi strach pred definitívnym zánikom. Zárodok nesmrteľnosti, ktorý
nosí v sebe a ktorý sa nedá zredukovať len na hmotu, sa vzpiera proti
smrti. No Boh povolal a volá človeka, aby k nemu prilipol celou svojou
bytosťou vo večnom spoločenstve neporušiteľného Božieho života.
Toto víťazstvo dosiahol Kristus svojím zmŕtvychvstaním oslobodiac
človeka od smrti svojou vlastnou smrťou.“
Skutočný význam má iba to, čo prekonáva smrť a trvá navždy.
V tom spočíva aj skutočné šťastie človeka. Cestu k tomuto skutočnému šťastiu naznačuje posolstvo veľkonočných sviatkov: Kristus premohol smrť svojím zmŕtvychvstaním! Toto posolstvo dáva človeku pevnú istotu, že má u Boha dobrú budúcnosť. Boh sa v Kristovi
postavil na stranu ľudí a otvoril im perspektívu krásnej budúcnosti so
vzkrieseným Božím Synom. Veriaci človek teda očakáva, že posledné slovo pri umieraní má Boh a nie smrť. A tak viera vo vzkriesenie
patrí k podstate kresťanskej viery.
Ako chápeme posolstvo Veľkej noci? Ak nám doteraz azda unikalo,
práve teraz je pravá chvíľa, aby sme túto radostnú zvesť prijali
a pevne v sebe zakotvili. Len viera v zmŕtvychvstanie dá totiž zmysel
našej každodennej námahe. Jedine v jej svetle pochopíme, čo je pomíňajúce a čo večné, čo bezvýznamné a čo dôležité. A tak sa veľkonočné posolstvo pre nás stane cestou k skutočnej plnosti života – k večnému životu s Bohom.
Žime tak, aby sme boli hodní naplnenia túžby po novom, šťastnom
a radostnom živote s Ježišom.

Požehnané sviatky zmŕtvychvstania Ježiša Krista Vám všetkým
praje a vyprosuje
d. o. Jaroslav

Liturgické slávenia počas Veľkej noci
Zelený štvrtok
O
O

18.00 – sv. omša
od skončenia sv. omše do polnoci
– bdenie v Getsemanskej záhrade

O

Veľkonočná nedeľa
O

Veľký piatok
O
O

O

9.00 – krížová cesta (podľa počasia)
15.00 – obrady Veľkého piatku umučenia
a smrti Ježiša Krista
po skončení obradov – nočná adorácia

Biela sobota
O
O

8.00 – ranné chvály pri Božom hrobe
celý deň až do 17. 00 adorácia

18.05 – Veľkonočná vigília Pánovho zmŕtvychvstania
– sv. omša

O
O

8.00 – sv. omša
10.30 – sv. omša
17.00 – vešpery

Veľkonočný pondelok
O
O

7.00 – sv. omša
9.00 – sv. omša

Veľkonočný utorok
O
O

18.00 – sv. omša
po sv. omši polhodinové čítanie Božieho slova
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Hlas Rabčíc – oznamy obecného úradu
UZNESENIE č.1/2016
zo zasadnutia OZ,
konaného dňa 26.02.2016 na
Obecnom úrade v Rabčiciach

A/ Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ.
2. Správu starostu obce o realizácii projektu
Verejného osvetlenia v obci.
3. Informáciu správcu farnosti J. Humeného
o vizitácii vo farnosti a o stave zapísania pozemkov na cintorínoch.
4. Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 1/2016 vrátane ZŠ s MŠ Rabčice,
v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) zákona
č. 583/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov:
Celkové príjmy - na sumu: 1 439 467,00 €
(- 73 358,00 €)
z toho: obec 1 437 758,00 € (-73 358,00)
ZŠ s MŠ Rabčice 1 000,00 €
Celkové výdavky - na sumu: 1 439 467,00 €
(-73 358,00 €)
z toho: obec 814 981,00 € (+709,00 €)
ZŠ s MŠ Rabčice 624 486,00 € (-7 4067,00 €)
5. Informácie starostu obce o oslavách 400 rokov založenia obce a návrhoch na oslavu.
6. Poďakovanie za príspevok k Vianociam 2015
– Komunita Kráľovnej Pokoja, Radošina.
1. Informáciu starostu obce o výmene pozemkov medzi p. Grobarčíkom Petrom, bytom
Rabčice č. 240, a obcou.
B/ Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Margita Borová
a Jozef Halka.
2. Program rokovania obecného zastupiteľstva
so vsunutím bodu správcu farnosti.
3. Všeobecne záväzné nariadenie obce Rabčice č. 1/2016 o zriadení školského zariadenia
- Školského klubu detí (ŠKD) pri Základnej
škole s MŠ Rabčice so sídlom Rabčice č. 194
4. Finančný príspevok na zriadenie pamätnej
izby Folklóru v Rabčiciach, vo výške 1500 €,
Valérii Balákovej, Rabčice č. 36, vedúcej FS
Rabčičanka, ĽH Rovňan, DFS Kašunka, na
základe podanej žiadosti.
5. Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 2/2016, v súlade s § 14 ods. 2 písm.
b) zákona č. 583/2004 Z.Z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov:
Celkové príjmy - na sumu: 1 439 467,00 €
z toho: obec 1 437 758,00 €
ZŠ s MŠ Rabčice 1 000,00 €
Celkové výdavky - na sumu: 1 439 467,00 €
z toho: obec 814 981,00 €
ZŠ s MŠ Rabčice 624 486,00 €
C/ Doporučuje:
1. Doporučuje starostovi obce zistiť na katastri
stav a spôsob zapísania parciel pod cintorínmi na cirkev.
Z: v texte T: čo najskôr
2. Starostovi obce podľa možnosti osadiť zvodidlá na priepuste na ceste smerom do Končín.
Z: v texte T: čo najskôr
3. OZ doporučuje poslancom predložiť do 2 týždňov na obecný úrad svoje návrhy k oslavám
obce.
Z: v texte T: čo najskôr
4. OZ doporučuje starostovi obce informovať
občanov o komasácii pôdy prostredníctvom
článku v obecných novinách. Pracovníkom
vyhotoviť tlačivo – prieskum, ktorým sa zistí
záujem občanov obce o pozemkové úpravy.
Z: v texte T: do vydania obecných novín
D/ Volí:
1. Hlavného kontrolóra obce, Ľudmilu Mordelovú, Rabčice č. 212, s úväzkom 5 hod. mesačne, od 1.3.2016, na obdobie 6 rokov.

Výsledky volieb do NR SR v obci
Rabčice, konané dňa 5.3.2016
STRANA
Počet hlasov
SMER – sociálna demokracia
268
Kresťanskodemokratické hnutie
183
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
(OĽANO- NOVA)
102
Slovenská národná strana
100
Kotleba – Ľudová strana
Naše Slovensko
90
#SIEŤ
74
Sloboda a Solidarita
29
SME RODINA – Boris Kollár
12
Strana TIP
7
MOST – HÍD
3
Komunistická strana Slovenska
2
PRIAMA DEMOKRACIA
2
STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA
(SMS)
1
Strana zelených Slovenska
1
KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO 1
VZDOR – STRANA PRÁCE
1
Slovenská demokratická a kresťanská
únia – Demokratická strana
1
Demokrati Slovenska – Ľudo Kaník
0
ŠANCA
0
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia
–Magyar Keresténydemokrata Szővetség 0
ODVAHA – veľká národná
a proruská koalícia
0
Slovenská občianska koalícia
0
Strana maďarskej komunity
– Magyar Kőrősség Pártja
0
Účasť voličov v obci Rabčice v % 61,49 %.

Triediť papier?
ÁNO alebo NIE???
Triediť papier sa
určite vypláca. Je dôležité odovzdávať
papier do modrej nádoby v obci, alebo sa
zapojiť do školského
zberu papiera vo Vašej škole a pomôcť
tak nielen škole, ale
hlavne našej krajine
a aj našej zemi.
Pozrime sa na pár
faktov o papieri:
Y Papier tvorí okolo 20 % hmotnosti v celkovom množstve komunálneho odpadu.
Y Celková ročná produkcia papiera je 800kg/
obyv. v SR. Jeden Slovák spotrebuje za svoj
život okolo 100 stromov.
Y Papier je možné recyklovať veľmi dobre
(5–8-krát) a následne kompostovať.
Y Pri recyklácii sa papier rozvlákňuje na vlákna
celulózy a následne opäť spracováva.
Y 1 tona zberového papiera zachráni 17 stromov.
Y Recykláciou papiera šetríme energiu –
až 75 %
Y Recykláciou papiera sa znižuje znečistenie
ovzdušia o 75 % a vody o 35 %.
Y Viac ako 70 ľudí príde o kyslík vyrúbaním
jedného dospelého stromu.

A ešte jedna zaujímavosť na záver pre potreby výroby jednorazových plienok zaplatí životom celosvetovo ročne viac ako 1 mld. stromov.
Z týchto plienok potom vznikne ročne toľko odpadu, že keby sme ich poukladali vedľa seba,
tak by sme vytvorili cestu dlhú 7-krát na mesiac
a späť.
Spracovala: Ing. Ďurišová
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Údaje z evidencie
obyvateľov
Údaje z evidencie obyvateľov
od 1. 12. 2015 do 10. 3. 2016.
Za obdobie
od 1. 12. 2015 do 10. 3. 2016
sa v našej obci narodilo 6 detí:
Peter Turac
Viktória Ogurková
Nikolas Bejdák
Petra Lachová
Nikola Kubeková
Lukáš Serdel
zomreli 6 spoluobčania:
Anna Ogurková 76 r.
Emília Brenkusová 75 r.
Johana Briliaková 88 r.
Pavol Jendrisek 81 r.
Jozef Šubjak 89 r.
Milan Laštiak 58 r.
Prisťahovalo sa 7 občanov,
odsťahovalo sa 11.
K okrúhlym životným jubileám
blahoželáme:
80 rokov
Angela Kolesárová č.d. 392
Ján Kuchtiak č.d. 380
75 rokov
Alojz Košút č.d. 29
Anton Košút č.d. 325
Marta Kormanová č.d. 28
70 rokov
Emília Tropková č.d. 246
50 rokov manželstva oslávili:
František a Valéria Vojtašákovci č. d. 23
Jozef a Margita Barutovci č. d. 107
Bol zaevidovaný 1 rozvod.
K 10.3. 2016 má obec Rabčice
1992 obyvateľov.

Streľba dospelých
V nedeľu, 14. februára, sa uskutočnil ďalší ročník streľby dospelých O pohár starostu
obce. Tradične boli kategórie muži a ženy.
K prekvapeniu došlo v mužskej kategórii,
kde víťaz z predchádzajúcich ročníkov neobhájil svoje prvenstvo. V ženskej kategórii
zvíťazila Zuzana Hadárová s nástrelom
182 bodov a v mužskej Jozef Vojtašák so
ziskom 186 bodov. Víťazi získali pohár od
starostu obce a prví traja muži a štyri ženy aj
vecné ceny. Za možnosť uskutočniť túto
peknú akciu treba poďakovať obecnému
úradu a p. starostovi, p. učiteľovi Rímskemu
– počítal body, Jánovi Bolibruchovi – u neho
sa varil výborný guláš a bratom Grobarčíkovcom pri pomoci s gulášom.
Súťaže sa zúčastnilo 22 mužov a 9 žien.
Poradie na prvých piatich miestach:
Muži: 1. Jozef Vojtašák – 186 b.
2. František Grobarčík – 185 b.
3. Pavol Kolčák – 184 b.
4. Peter Grobarčík – 181 b.
5. Martin Grobarčík – 176 b.
Ženy:

1.
2.
3.
4.
5.

Zuzana Hadárová – 182 b.
Eva Kocúrová – 171b.
Lucia Vojtašáková – 170 b.
Alena Slovíková – 169 b.
Monika Vojtašáková – 169 b.
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Získal parohy, a potešil sa
V sobotu 16.1. sa plesalo aj v Rabčiciach na 1. Poľovníckom plese. O usporiadanie plesu sa postaralo Poľovnícke združenie Rabčice. Krátko po oznámení konania
plesu boli lístky rozpredané a v sále bolo obsadené každučké miestočko.
Pri vstupe do kultúrneho domu sa naše oči mohli pokochať rôznymi vzácnymi
trofejami a nádhernou lesníckou výzdobou.

Ples otvoril hospodár poľovného združenia Ľubomír Bublák.
Vďaka veľkému množstvu ochotných
sponzorov bola aj bohatá a zaujímavá
tombola. Prvá cena boli krásne parohy.
Poľovníci pripravili aj delikátnu večeru.
O hudbu sa postarali vychýrení muzikanti Tropekovci z Rabčíc. Ples sa horko-ťažko skončil okolo šiestej ráno, a to
len preto, lebo sa bolo treba poberať na
omšu.
Veríme, že poľovníci začali v Rabčiciach novú plesovú éru.
Katarína Turácová

Novoročný halový futbalový turnaj
Cez vianočné sviatky sa v telocvični uskutočnil
Novoročný halový futbalový turnaj. Zúčastnilo sa
ho 8 družstiev, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. Víťazi skupín hrali o prvé miesto.
Prvé miesto si vybojovalo družstvo DONKEY PUNCHERS, s domácim hráčom Erikom Briliakom, keď

porazilo mužstvo z Námestova. V súboji
o tretie miesto sa viac darilo domácim, ktorí
porazili družstvo z Rabče.
Športový deň sa vydaril, pre hráčov bol
po skončení zápasov pripravený chutný
kotlíkový guláš.

Hlas Rabčíc – oznamy obecného úradu
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Práce v obci Rabčice

50. výročie manželstva

nové nátery na stenách v telocvični
oprava a spojazdnenie V3S
preloženie prevodovky
údržba ostatných strojov a zariadení
zhotovenie kandelabrov pre verejné osvetlenie
dokončenie Projektu : Verejné osvetlenie v obci
odovzdanie novej požiarnej zbrojnice v objekte obecnej kotolne
– úprava terénu v areáli ZŠ po výmene kúrenárskeho teplovodného potrubia

Opäť boli zástupcovia obce zablahoželať ku krásnemu životnému
jubileu 50. rokov manželstva naším spoluobčanom:

–
–
–
–
–
–
–

František Vojtašák a Valéria rod. Slovíková

a Jozef Barut a Margita rod. Klinovská
Manželom prajeme veľa zdravia a Božieho požehnania do ďalších
rokov spoločného života.

Uvítanie detí

V mesiaci február sme privítali v našej obci nových občanov, ktorí
dostali od obce príspevok 60 € v zmysle schváleného VZN. Prajeme
im hlavne zdravie a rast v dobrých podmienkach.
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Aktivity DHZ

Goralová bežka

Polievanie klziska
Počas zimného obdobia sa
členovia DHZ aktívne starali
o ľadovú plochu na ihrisku.
Krúžok MLADÍ HASIČI
Aj tento rok funguje krúžok
Mladých hasičov, cieľom ktorého je viesť mladú generáciu k práci v DHZ. Deti získavajú najskôr teoretické vedomosti, praktická časť sa realizuje v tomto období v telocvični.

23. januára 2016 sa konal už 8. ročník Goralovej bežky, ktorej sa
tohto roku zúčastnilo vyše 340 účastníkov vo veku od 8 do 80 rokov.

Keďže nám boli dopriate tento rok aj snehové podmienky, bežkári si
mohli konečne na bežkách zašportovať naším krásnym chotárom.

Po zápise v budove Základnej školy, sa vydali na trať, ktorá tento
rok merala cca 29 km. Pre našich športovcom bolo prichystané občerstvenie nielen na trati ale aj v kultúrnom dome, kde sa o príjemnú
atmosféru postarali naši heligonkári.

Pozvánka
Vďaka sponzorom, organizátorom, pracovníkom ZŠ s MŠ, obecnému úradu, hudobníkom a starostovi obce môžeme organizovať skvelú myšlienku pre podporu zdravia na Orave a zároveň stretnutia sa
ľudí, ktorí milujú prírodu a šport.

DHZ Rabčice srdečne všetkých pozýva na tanečnú zábavu, ktorá
sa uskutoční na Veľkonočnú nedeľu, 27. 03. 2016, v Kultúrnom dome
v Rabčiciach.
Po prvýkrát novinka – čapované pivo.
Tešíme sa na Vašu účasť.

Hlas Rabčíc – základná škola informuje
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Šaliansky Maťko
Školské kolo literárnej súťaže v prednese povesti Šaliansky
Maťko, sa konalo 11.-12.1.2016. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách:
V I. kategórii - 2. - 3.ročník, sa najlepšie umiestnili:
1. miesto – Rafael Vnenčák (3.A)
2. miesto – Ema Vojtašáková (2.A)
3. miesto – Martin Fider (3.B)
Tatiana Mordelová (3.B)
V II. kategórii - 4.- 5.ročník, sa na prvých miestach umiestnili
títo žiaci:
1. miesto – Iveta Branická (4.A)
2. miesto – Bianka Boldovjaková (5.A)
3. miesto – Michaela Vojtašáková (5.B)
Jazmína Mordelová (4. A)
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a Jakubko Tropek a traja žiaci z 5. ročníka: Marek Ďubek, Olívia Halková a Soňa Glombíková. Ostatní súťažiaci získali titul
Všetkovedkov učeň. Všetci boli odmenení diplomami a malým
darčekom. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník súťaže.
Mgr. Fidrová Milada

Karneval

Všetkým blahoželáme!
Mgr. Glombíková Iveta

Všetkovedko
Počas karnevalu, 5. februára, sa deti zabávali a tancovali
v maskách, ktoré si pripravili a snažili sa ich čo najlepšie pred
všetkými prezentovať. Všetky masky boli odmenené peknými
darčekmi.

V decembri sa 20 žiakov našej školy (2.-5. ročník) zúčastnilo
VII. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže Všetkovedko.
Svoje sily si mohli zmerať vo vedomostiach zo slovenského
jazyka a literatúry, matematiky, vlastivedy, prírodovedy, informatickej, dopravnej, hudobnej a výtvarnej výchovy. Titul Všetkovedko získali dvaja žiaci z 2. A triedy: Emka Vojtašáková
a Slávka Kocúrová, dvaja žiaci zo 4. A triedy: Iňko Bandík

Mgr. Hadárová Renáta

Víťazstvo v krajskom kole
TECHNICKEJ OLYMPIÁDY
Po suverénnom víťazstve našich žiačok Alžbetky a Barborky
Bandíkovej v okresnom kole Technickej olympiády sme sa
s rešpektom pripravovali na krajské kolo. Dňa 3. februára 2016,
na Strednej odbornej škole technickej v Námestove, sme si
preverili zručnosť a vedomosti so siedmimi družstvami z ostatných krajských miest. Súťaž bola určená pre žiakov ôsmeho
a deviateho ročníka základných škôl. Na vypracovanie teoretickej časti mali súťažiaci 30 minút, na zvládnutie praktickej
úlohy 90 minút. Podľa technického výkresu mali vyrobiť a poskladať drevený hlavolam. Hlavolam dievčatá vyrobili a poskladali ako prvé. Aj teoretickú časť zvládli za rekordne krátky
čas – 12 minút. Celkový súčet získaných bodov dievčat bol
najvyšší a zabezpečil im suverénne prvé miesto. A tak žiačky
ZŠ s MŠ Rabčice po piatykrát dokázali, že sú najlepšie, a neboja sa silnej konkurencie, ktorú tvoria najšikovnejší a najzručnejší chlapci z víťazných krajských základných škôl.
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Radosť z neočakávaného víťazstva bola veľká a za vynaložené úsilie a poctivú prípravu na olympiádu pod odborným
vedením Ing. Angely Bigošovej si dievčatá hrdo odniesli víťaznú trofej, diplom a knihy. Aj my sa pripájame ku gratuláciám
a želáme Barborke a Alžbetke veľa úspechov na celoštátnej
súťaži, ktorá sa uskutoční v dňoch 4.- 5. mája 2016. Dievčatá,
pre nás ste už teraz víťazkami!

Ing. Angela Bigošová

Lyžiarsky kurz – február 2016
V dňoch od 8. - 12.2. 2016 žiaci 9. ročníka absolvovali lyžiarsky kurz, ktorý sa realizoval v lyžiarskom stredisku v Krušetnici. Minulý rok sa lyžiarsky kurz nemohol realizovať ani
v domácich podmienkach, ani v susedných obciach pre nedostatok snehu. Ani tento rok neboli veľmi priaznivé podmienky
na lyžovačku. Avšak aj bez prírodného snehu sa výcvik mohol
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uskutočniť vďaka finančnej podpore štátu, ktorý preplatil celý
kurz aj s dopravou. Stredisko v Krušetnici ponúklo svojou dostatočnou hrúbkou technického snehu, štvorsedačkovou lanovkou, stravovacími možnosťami, ale aj možnosťou vypožičania si kompletnej výstroje vynikajúce podmienky na lyžovačku. Počasie bolo veľmi premenlivé, aj daždivé, ale aj napriek tomu žiaci každé ráno nasadli do objednaného autobusu a premiestnili sa do strediska. Ich lyžiarske schopnosti boli
veľmi dobré. Niektorí žiaci mali zo začiatku problémy, ale nakoniec všetci kurz výborne zvládli. Novinkou bolo, že na svahu všetci museli používať ochrannú prilbu. Tento rok sme neuskutočnili záverečné preteky, ale umožnili sme žiakom, aby
využili čas na voľné lyžovanie a zdokonalili si tak ešte svoju
techniku.
Môžeme konštatovať, že cieľ lyžiarskeho výcviku bol splnený. Žiaci boli nadmieru spokojní, veľmi disciplinovaní a usilovní, čo prispelo k celkovej bezpečnosti a pohode všetkých účastníkov.
M. Rímsky - vedúci výcviku, Z. Krumpová - inštruktorka

Matematická pytagoriáda 2015–2016
V decembri 2015 sa uskutočnilo školské kolo Matematickej pytagoriády. Zúčastnilo sa ho 43 žiakov
3. až 8. ročníka, úspešných
bolo 15 riešiteľov. Do okresného kola však mohol postúpiť z každého ročníka iba
jeden súťažiaci. Našu školu
tak v Námestove 8.-9. marca 2016 reprezentovali štyria žiaci. Dvaja z nich sa aj
v okresnom kole stali úspešnými riešiteľmi. Ignác Bandík (4.r.) vyriešil 11 úloh
v čase 20 minút, čo je výborný výkon a skončil na
10.–11.mieste. Olívia Halková ( 5.r.) sa v celkovom
poradí umiestnila na 4.–5.
mieste. Účastníkom okresného kola blahoželáme
a prajeme ešte veľa vyriešených úloh.
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Karneval v MŠ

Z detí sa počas karnevalu, ktorý sa konal 4. 2. 2016 v našej MŠ,
stali nádherné rozprávkové bytosti, zvieratká, princezné, víly, lienky,
kovboji, stredovekí, či novodobí bojovníci a iné potvorky. Prežili čarovné dopoludnie plné tanca, súťaží a hier. Domov si odniesli okrem
zážitkov aj sladkú odmenu a malú hračku.

1 / 2016

Ľudové remeslá - košikárstvo
Na pozvanie našich predškolákov a ich pani učiteliek, k nám
10.3.2016 zavítal pán Augustín
Korman, ktorý vyrába košíky z vŕbového prútia. Aby nám ukázal
kúsok zo svojho košikárskeho
umenia, priniesol si so sebou
množstvo prútia a predviedol škôlkarom pletenie košíka i korbáča.
Potom rozdal prútie aj deťom, aby
si sami vyskúšali upliesť veľkonočný korbáč. Všetci sa s nadšením pustili do práce. Výsledkom
boli naozaj originálne kúsky. Ďakujeme p. Kormanovi za ochotu
prísť a podeliť sa s nami o tajomstvo tohto zaujímavého koníčka.
Ktovie, možno sa aj niektoré z našich detí bude raz venovať tradičným remeslám.

AKO SA „VČIELKY“ O VTÁČIKY
A ZVIERATKÁ V ZIME POSTARALI
Počas zimy sa môže zdať, že sa v lese zastavil čas. Všade je
ticho, pod snehom a ľadom les spí a naberá silu na jarné prebudenie
v plnej kráse. To vie už u nás každý škôlkar. Ale zároveň vie, že
vtáčiky a zvieratká si pod snehom a v tuhých mrazoch len ťažko
hľadajú potravu.
Ockovia "VČIELOK" vyhotovili vtáčie búdky, ktoré sme s radosťou
spoločne pripevnili na stromy v okolí našej materskej školy. Pravidelne do nich dosýpame semienka a veľmi sa tešíme našim spevavým
kamarátom, ktorí neodleteli do teplých krajín.
Do lesa sme zaniesli spolu rodičmi a deťmi aj rôzne dobroty pre
zvieratká. Na prechádzkach sa tešíme zo stôp zvieratiek, ktoré vidíme v blízkosti nášho zakŕmenia. Vieme, že im pomáhame prečkať
zimu, ktorá sa už čoskoro skončí.
Tešíme sa, keď na jar budeme počuť vtáčie pesničky a možno sa
nám na blízkom lesnom chodníčku, či lúke, ukáže aj srnka so svojím
novým sŕňatkom.
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MY SME „VČIELKY“ REMESELNÍCI

Hoci sme len škôlkari, poniektorí už vieme, čím chceme byť. Niektorí murármi, policajtmi, pilotmi, smetiarmi, lesníkmi, iní speváčkami,
lekárkami, učiteľmi... Ale čím boli kedysi naši prastarí rodičia? A tak
sme sa na týždeň preniesli v čase kúsok do minulosti. Stali sa z nás
aspoň na chvíľu kováči, drotári, farbiari, keramikári a krajčíri. Podkúvali sme koníky, drôtovali staré „krčahy“, farbili látky, modelovali
a maľovali „keramiku“ a šili patchworkovú deku.

PUTOVANIE „VČIELOK“ VESMÍROM
Počas vesmírneho týždňa sme objavovali vesmír. Spoznali sme
planéty, súhvezdia, leteli sme raketami na vesmírne stanice.
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Hlas Rabčíc – detský kútik
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