
Fašiangové  slávnosti v materskej škole 
Tak ako každý rok, 
tak aj v tomto roku 
vo februári sa deti 
z Materskej školy na 
Ul. SNP 27 v Hand-
lovej pripravovali na 
fašiangový karneval. 
V žiadnej z tried 
nemohla chýbať 
pravá fašiangová 
výzdoba, s ktorou 
pomáhali pani uči-
teľkám samozrejme 
aj deti. 
V niektorých triedach 
si deti samé vyrábali 
karnevalové masky 
a pani učiteľky im 
nezabudli vysvetliť 
fašiangové tradície  a 
zvyky na Slovensku, 
a tak primeraným 
spôsobom deťom 
priblížili význam 
týchto slávností.
Karneval sa usku-
točnil v každej triede 
osobitne. V deň 
karnevalu sa deti 
v maskách predviedli 
všetkým kamarátom z materskej školy a takisto aj zamestnancom MŠ. Takže po 
chodbách materskej školy sa prechádzali masky od výmyslu sveta, spoločne sa 
zabávali princezné s kominárom, slonom, či futbalistom a horárom. Fantázii sa 
medze nekládli, čo sa prejavilo na širokej škále masiek a  farieb.
Karneval si zorganizovala každá trieda a v niektorých triedach aj spoločne s ro-
dičmi. Tí pomohli pripraviť rôzne dobroty a priniesli ich do materskej školy. Od 
pani učiteliek sa deti dozvedeli, že po fašiangoch prichádza pôst, a tak nechceli 
nechať nič na náhodu a radšej si v bruškách „narobili zásoby“. K dobrej nálade 
prispela výborná hudba a deti sa vyšantili do sýtosti. A akéže by to boli fašiangy 
bez tradičných jedál? Tak, to si veľmi dobre uvedomili aj tety kuchárky a pripravili 
deťom vynikajúce šišky s džemom.
Jeden fašiangový karneval sa skončil a deti už vymýšľali, akú masku budú mať 
na tom budúcoročnom. A my  len dúfame, že ten nasledujúci bude ešte veselší 
a farebnejší.

Daniela Hudáková, učiteľka MŠ Ul. SNP 27 v Handlovej

INFORMÁCIE Z KNIŽNICE
Olympijské kruhy
Medzi udalosti, ktoré v dnešnom svete hýbu najväčším počtom ľudí nesporne patria 
športové stretnutia a z nich na prvom mieste olympijské hry. Olympijské súťaže nesle-
dujú len státisíce priamych divákov na športoviskách, ale prostredníctvom televíznych 
obrazoviek aj stámilióny ďalších ľudí vari v každej krajine. Nebolo to inak ani vo 
februári, keď celé Slovensko držalo palce našim športovcom. Nie každý však vie, že 
... Olympijské hry sa zrodili pradávno v starovekom Grécku, ako pocta bohovi Diovi, 
... prvá olympiáda sa konala v roku 776 p.n.l., ... súťaže pôvodne trvali iba jeden deň 
a pozostávali len z jednoduchého behu, ... byť víťazom na OH bola najväčšia pocta, 
akú mohol niekto dosiahnuť. O tradíciách starovekých, ale hlavne o novodobých OH, 
o olympijských symboloch aj o slovenských držiteľoch olympijských medailí sa počas 
februára dozvedeli žiaci handlovských ZŠ - naši mladí športovci, ktorí si v duchu „fair 
play“ zasúťažili vo vedomostnom kvíze o olympiáde, tí menší si zasa nakreslili jeden 
zo symbolov – olympijské kruhy.   

Pripravujeme Marec – mesiac knihy
Pripomenieme si: M. Figuli (15.výr. úmrtia), A. Sládkovič (190. výr. nar.)
2. 3. Otvorenie Mesiaca knihy. Ocenenie najaktívnejšieho detského čitateľa 
knižnice za rok 2009 
11. 3. Vansovej Lomnička. Regionálne kolo v umeleckom prednese. 
16. 3. Deň ľudovej rozprávky.
17. 3. Zlatá brána. Recitačná prehliadka detí MŠ 
22.3.-28.3. Týždeň slovenských knižníc.
24. 3. Knižnica pre všetkých. Bezplatný zápis do knižnice
25. 3. Čítajme si 2010. Celoslovenský projekt.
26. 3. Noc s Andersenom.  Kreslo pre hosťa. Stretnutie so spisovateľom. 
O Guľkovi Bombuľkovi. Beseda o knihe. ŠZŠ 
Naša knižnica. Informatické hodiny o knihe a knižnici.     
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