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INAKE - Iný Multikultúrny
Street Festival
Mestská časť KE-Staré Mesto začala Staromestské kultúrne leto tento rok o čosi netradičnejšie než po ostatné roky. Jedným z
nosných podujatí bol totiž nevšedný a originálny festival INAKE, ktorý si deti mohli užiť
aj počas MDD. Na tomto projekte sa spolupodieľala naša MČ v spolupráci s Progress
Promotion a Aupark Shopping Centre.
Pestrý program v interpretácii výnimočných
umelcov tak vytvoril priestor na celodennú interaktívnu zábavu pre všetky vekové skupiny a
priniesol nový pohľad na tradičnú ľudovú kultúru v modernom šate. Piatkový večer odštartovala interaktívna rytmická bubnová šou s La3no
Cubano, ktorú vystriedali tanečné workshopy s
lektormi z celého Slovenska. Napätie na pódiu

i pod ním navodili tanečné súboje interpretov
rôznych tanečných štýlov, ktorí si zoči voči za
výdatného potlesku divákov zmerali svoje
schopnosti. Čerešničkou na torte bola jedinečná
a originálna hudobno-tanečná show spájajúca interpretov rôznych, na prvý pohľad nespojiteľných žánrov - Heľenine oči, CreDance, La3no
Cubano, tanečné centrum Outbreak, Vlado Michalko, Peter Vajda, Libuša Bachratá.
Bohatý program čakal i náštevníkov obchodného centra. Selfie maniaci sa zastavili pri
INAKE foto point, kde sa stovky z nich zvečnili
s krojovými doplnkami a domov tak odišli s originálnou spomienkou na tento festival. Vo folklórnej tematike sme ostali i počas soboty, kedy
sme mali možnosť vidieť ukážky rôznych tradícií čepčenia nevesty z rôznych kútov
Východného Slovenska.
Najmenši sa mohli vyhrať na tvorivých dielňach,
v detskom kútiku, či s tradičnými hračkami. Nechýbalo
ani maľovanie na tvár, animácie, či interaktívne hudobno-divadelné predstavenia. V duchu hesla „Kde sa
dobre je a pije, tam sa dobre
žije“ nezabudli organizátori
festivalu ani na hladošov a
počas oboch dní mohli
návštevníci ochutnávať
nápoje a gastro lahôdky od
lokálnych výrobcov. - red -

ZO ŽIVOTA DENNÉHO CENTRA

Seniori sa v e s e l i l i
Máj je mesiac lásky. Hoci má láska tisíc podôb, najkrajšia je láska
materinská. Byť mamou nie je samozrejmosť, je to dar. Zahŕňa množstvo
prebdených nocí, strach, obavy, či
starosti, všetko to vyváži radosť a láska v detských očiach. Mamy si zaslúžia kvietok lásky a úcty za každý
deň. Preto sme im ho, aspoň symbolicky, darovali v deň ich sviatku. Síce
je deň matiek 2. májovú nedeľu, my
sme ho oslavovali už počas týždňa.
Súčasťou osláv bol aj kultúrny program,
o ktorý sa postarala spevácka skupina Malina a
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Začiatkom júna si deti z našich materských škôl vyskúšali, aké je to byť skutočnými olympionikmi. Hostiteľom bola tento
rok MŠ Park Angelinum. Počasie si s nami
spočiatku robilo, čo sa mu zachcelo, ale nakoniec sa umúdrilo a bolo ako stvorené na
športovanie.
Každú škôlku reprezentovalo 5 predškolákov

Z NAŠICH MŠ

Aktívny život v MŠ Park Angelinum
Staromestská prehliadka v prednese poézie
a prózy sa začala v marci v knižnici J. Bocatia
nezvyčajným divadlom O vlkovi a červenej čiapočke. Program pripravili členky Literárnej
výchovy z MŠ PA, Tatranskej, Zádielskej a Hrnčiarskej. Deti podali skvelé výkony v recitácii a
odmenou boli krásne knihy a vecné ceny.
Na úprave školského dvora a záhrady sa zišlo 24 rodičov. Pomôcť prišli aj zamestnanci.
Spoločne vyklčovali staré kríky,vysadili kvety,
orezali suché konáre, vykopali jamy na nové
kríky. Altánky,dopravné prostriedky a pneumatiky sa rozveselili novým farebným ekologickým
náterom.Ďalšími individuálnymi stretnutiami nám
rodičia pomohli skrášliť a spríjemniť exteriér dvora a záhrady.Deti budú šťastnejšie,veselšie, tvorivejšie a hlavne zdravšie. Ďakujeme.
Už tisícročia sokoliarstvo fascinovalo ľudí.
Krása, rýchlosť a majestnátnosť dravcov vždy priťahovala našich predkov. Deti našej MŠ mohli
vďaka sokoliarskej skupine „Horus" spoznávať
rôzne nezvyčajné dravce. Vystúpenie bolo pútavé
a poučné.
Vydaril sa aj Deň rodiny, ktorý bol plný hier,
básní, piesní a športových disciplín. Spoločne s
rodičmi a starými rodičmi sme sa zahrali a na
chvíľu sa aj oni vrátili do svojho detstva.
Deň plný prekvapení- darčekov čakal na deti
1.6.2018.Prvý darček dostali od OZ Úlet, ktoré rea-

v rôznych disciplínach ako skok vo vreci, či na
fit-lopte, prekážkový beh, hod loptou, či skok do
diaľky. Detičky sme od športových stanovíšť nevedeli odtrhnúť a ako samé vraveli, na olympiáde sa im najviac páčilo úplne všetko. Veríme teda, že si ju užili a okrem príjemných športových
zážitkov si odtiaľto odniesli aj diplomy a vaky
plné športových i nešportových potrieb. Veríme,
že i vďaka tejto akcii sme deti nadchli pre šport a
budú sa mu chcieť venovať i vo svojom voľnom
čase. A ktovie..možno ich raz uvidíme aj na
ozajstnej olympiáde.
- red -

lizovalo svoj projekt „Ušká plné príbehov”. Deťom
dali čitateľský darček. Na školskom dvore cválal
krásny koník Tunde,ktorý sa nechal deťom pohladiť
a ukázal, aký je obratný. Darček od MŠ-drevená
maľovaná píšťalka, sladkosťa ovocie potešili tiež.
Nechýbala hudba a pesničky. Veselé dopoludnie sa
všetkým páčilo a detská párty bola skvelá.
V apríli sme sa zúčastnili aj vytúženej školy v
prírode v malebnom prostredí Palcmanskej MašiMlynky v Slovenskom raji. Azda najzaujímavejšiu
aktivitou pre mladých bádateľov bolo chytanie
motýľov a chrobákov, ich následné pozorovanie
lupou, napodobňovanie letu, či rýchlej chôdze.
Stihli sme hľadať poklad, turistikovať, vidieť jašterice, kravy, či kozy a domov sme sa vrátili s
nekonečným množstvom zážitkov.
- Harvanová, Vykoukalová, Trávniková-

MŠ Zádielska sa teší na prázdniny
Deti absolvovali počas
druhého polroka množstvo aktivít ako korčuľovanie, mobilné
planetárium, rôzne súťaže,
olympiády, divadielka, návštevili botanickú záhradu, besiedky,
či jazdiareň.
Predškoláci mali druhú júnovú sobotu celodenný výlet spojený s opekačkou. Celá trieda

tanečný súbor Šťastná žena. Nechýbal ani prípitok a dobrá večera. DJ im hral do tanca a keďže
našich seniorov do tanca prehovárať naozaj netreba, veselili sa, kým vládali.
- red -

Bezplatné právne poradenstvo pre Seniorov
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spoločne s rodičmi a súrodencami mala vďaka p. učiteľkám
Zuzke a Olinke postarané o pestrý program. Vyvrcholením bola
ukážka zásahu hasičov, ktorí na
lúke pri opekačke prišli „uhasiť“
požiar. Prekvapením bolo zlaňovanie v lese. Bezpečnosť detí
odborne zabezpečovali mladí
dobrovoľníci hasičského zboru.
Pri príležitosti MDD
sme pre deti pripravili darček v podobe zábavnosúťažného dopoludnia. O
zábavu sa postarala „Usmiev
Anka“. Záverečným tradičným podujatím je Juniáles.
Každoročne nás zabáva
Ujo Ľubo. Skákacie hrady,
športové aktivity, diskotéka a výborný guláš s láskou
pripravený tetami kuchár-

kami, sú súčasťou programu. Je
to akcia, ktorá ukončuje školský
rok a spoločne sa lúčime s predškolákmi, teda budúcimi prváčikmi.
Predposledný týždeň sa
predškoláci pripravujú na rozlúčky, my si pripravujeme vreckovky, pretože nám budú slzičky
stekať po lícach. Posledný
týždeň v školskom roku zažijeme množstvo zaujímavých vecí
v „Škole v prírode“., na ktoré sa
už teraz tešíme.
V mene celého kolektívu
MŠ Zádielska prajem všetkým
krásne a pohodové prázdniny.
Budúcim školákom prajem veľa
úspechov a radosti zo získavania nových vedomostí a vytvárania nových priateľstiev.
-Mgr. Lucia Leskovská-

Aktivity v MŠ Rumanova
V našej MŠ sme sa rozhodli
využiť výzvu MMK– Fondu
zdravia a požiadali sme o grantový program formou projektu
„Príroda je dar, pohyb je zdravie
a radosť“, zameraného na ekológiu a športové aktivity v
prírodnom prostredí. Keďže
sme získali finančné prostriedky na náš projekt, dňa 12. a 13.
júna sme nastúpili do autobusov
a využili pomocnú ruku organizácie SOSNA, ktorá nám poskytla svoje priestory a krásne
prírodné prostredie, nielen na
enviro a eko - poznávacie aktivity, ale aj športové vyžitie v
prírodnom prostredí. Deti preži-

li nádherné, zdraviu prospešné a
zároveň aj poučné dopoludnie,
formou zážitkového učenia, výtvarných a športových aktivít.
Upevnili si vzťah k prírode, k
jej ochrane, k prírodnému staviteľstvu. V súvislosti s koncom
školského roka by som rada
spomenula aj niektoré ďalšie
akcie, ktoré sme s deťmi zažili,
a za ktoré sme vďačné. Aj touto
cestou ďakujem všetkým, ktorí
sa zúčastnili na ich realizácii a
organizácii. Ide o Deň polície,
Deň lesníkov, ukážku psovodov
a psov colnej správy FP, Detská
športová miniolympiáda,
návšteva planetária. Veľmi si

LEGO DACTA

vážime aj účasť Dobrovoľníckého centra KE a firmy Holcim za
pomoc pri úprave školského
dvora rovnako ako všetkým rodičom našich detí.
- Eva Pačaiová, riad. MŠ -

V MŠ Tatranskej sa opäť stavalo z Lego kociek.
Tvorivá dielňa bola zameraná na tému „Vesmírny taxík“. Každú staromestskú materskú školu zastupovali
deti, ktoré sú v tvorbe z Lega najzručnejšie. V úvode sa
deťom prihovorila riaditeľka školy Mgr. Iveta Hnidiaková, ktorá priblížila deťom pôvod a históriu tejto skladačky, ako i predpoklady výdobytkov vedy v oblasti
prepravy prostredníctvom dronov. Tvorivú dielňu viedla pani učiteľka Katka Maďoranová, členka klubu Lego Dacta, ktorá vhodne motivovala deti prezentáciou o
vesmíre a vesmírnych raketách.
Zo zhotovených predmetov bola vytvorená výstava, ktorú obdivovali všetci zúčastnení. Každé dieťa
bolo odmenené malou krabičkou Lega. Výstavku navštívili i rodičia a deti z MŠ Tatranská 23.
Tvorivú dielňu organizoval klub Lego Dacta pri
MŠ Tatranská 23, Košice. -Mgr. Iveta Hnidiaková-

