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Milí spoluobčania!

Obec Badín v spolupráci so ZŠs MŠ
Badín Vás pozýva na

ktoré sa uskutoční dňa: 20.3.2015 so
sprievodom heligónky a spevu deti z MŠ.

Začiatok je o 10.30 pred MŠ.

Tešíme sa na Vás.

v škole. Predviesť mali svoje schop-
nosti a vedomosti pri určovaní farieb a
geometrických tvarov, priraďovaní
zvi erati ek, čítanie písmen nerobilo
problém takmer nikomu a svoje manu-
álne zručnosti využili pri práci
s nožničkami. Ako to už v škole býva,
po práci nasleduje oddych s pani vy-

Tento rok sa vo februárových
dňoch v našej škole a škôlke uskutočnil
zápis našich najmenších. Zápis detí do
základnej školy sa konal 4. februára
a do materskej školy 23. a 24. februára
2015.

Len nedávno žiaci v škole pri-
pravovali pasovačku pre našich naj-
menších spolužiakov a zrazu sme sa
ocitli v druhej po- .-- ....•----
lovici školského
roka, ktorej začia-
tok sa niesol
v znamení zápisu
budúcich prváči-
kov. V priestoroch
Základnej školy
Badín sa žiačky 8.
a 9. ročníka pre-
menili na rozpráv-
kové bytosti. Po- V
poluška, so svojimi kamarátka-
mi, uviedla nesmelo kráčajúce deti spo-
lu s rodičmi do nového sveta - sveta
školy. Všetko nové, doteraz nezažité,
prináša so sebou mnoho prekvapení.
Inak tomu nebolo ani počas zápisu. Bu-
dúci prváčikovia mali možnosť v tento
deň zahrať sa na ozajstných školákov,
spoznať pani učiteľky, hrať sa
s pomôckami, ktoré používajú žiaci

3.
nú deťmi zo školského klubu, ktorou si
môžu udávať rytmus pri spievaní pesni-
čiek.

O úspešnom priebehu zápisu
nás presvedčil nielen/akt, že do školy sa
zapísalo 24 detí, ale hlavne príjemné
chvíle strávené s budúcimi prváčikmi
a ich rodičmi. Najlepšia spätná väzba
pre učiteľov boli usmiate deti a rodičia,
ktorí nadobudli istotu, že o ich dieťa
bude v našej v škole dobre postarané.

Zápis detí do materskej školy je
pre väčšinu rodičov plný nádejí
a očakávania, pretože je to pre ich rato-
lesť prvý krôčik vo veľkom svete ma-
lých škôlkarov. Niektorí prišli s veľkým
očakávaním, niektorí so strachom, ale
po niekoľkých minútach medzi hračka-
mi a malými k~marátmi sa osmelili. Pri
odchode všetci kývali a už teraz sa tešia
na svoj prvý veľký deň v Badínskej
škôlke. Teší nás, že záujem o našu škôl-
ku je už niekol'ko rokov veľmi veľký. Je
to pre nás uznanie za našu prácu, ale aj
záväzok do nasledujúcich rokov. Pevne
veríme, že z tridsiatich zapísaných detí
sa nám podarí prijať čo najviac malých
Badinčanov a uspokojiť tak potreby
obyvateľov našej obce.

Mgr. Milan Krúpa
riaditel' ZB s MŠ v Badíne

ČO JE TOTO ? No predsa bublinky z
bublifuku. Ale skúsili ste už fúkať v
zime, keď je vonku, povedzme, -10°C?
Tak toto sú fotografie zamŕzajúcich a
zamrznutých bubliniek. Viktória Lašu-
tová, Rebeka Riečanová, Diana Mlynár-

chovávatel'kami zo školského klubu. čiková, Laura Petrovičová, Kristína Do-
Inak tomu nebolo ani počas zápisu. Pa- valová a Lucia Dovalová tie najvydare-
ni vychovávatel'ka predstavila predško- nejšie vystavujú teraz v marci v budove
lákom nových kamarátov Aju a Alicu, •..š..,.k_o_ly_-_a_t_e_ši_a_s_a_n_a_v_aš_u_n_áv_š_t_e_vu_!_--.
ktorí ich sprevádzali pri stavani fareb-
ných veží , hľadaní správnych párov

...papierových ponožiek, navliekaní šnú-
rok, výrobe kráľovskej koruny
a mnohých iných zaujímavých činnos-
tiach.

Kým deti spoznávali svet školy,
rodičom boli k dispozícii pani učitel'ky,
pripravené odpovedať na všetky otáz-
ky týkajúce sa nástupu detí do školy,
predstaviť prvácke učebnice a pridanou
hodnotou bola možnosť porozprávať sa
s pani psychologičkou.

Aby budúci prváčikovia ešte
dlho spomínali na zápis do školy, pri
odchode a lúčení sa s Popoluškou dosta-
li knihu, pastelky, pracovný zošit pre
predškoláka, náramok, kamevalovú
masku, rozvrh hodín a hrkálku vyrobe-


