Takto sme to naštartovali v Školskom klube detí na Kežmarskej 30
Opäť je tu nový školský rok a už ani nepočítame, ktorý v poradí na ZŠ Kežmarská 30.
Po dlhých prázdninách sa naspäť do školy tešili najviac deti. Ako však takúto detskú radosť
udržať a neustále rozvíjať? Samozrejme pútavými podujatiami a tvorivou činnosťou v našom
ŠKD.
Deti rady súťažia, zabávajú a hrajú sa. Tak sme sa rozbehli ihneď v septembri a ešte za
pekného počasia sme vyrazili do lesíka nad Popradskou ulicou. Avšak nie na obyčajnú
vychádzku, to by bolo priveľmi jednoduché. Štvrtáci, aktívni a najstarší v školskom klube detí,
pripravili spolu so svojimi vychovávateľkami pre svojich mladších spolužiakov turistickobranný pretek pod názvom „Hľadáme poklad v rozprávkovom lese.“ Les bol naozaj
rozprávkový, pretože na každom stanovišti deti plnili úlohy ukryté v slovenských
ľudových rozprávkach. V cieli našli truhlicu plnú lízaniek a pre deti bola tým najväčším
pokladom.
Ďalším podujatím, ktoré potešilo hlavne našich prváčikov, bolo „Pasovanie do cechu
družinárskeho“. Slávnostné privítanie fanfárami v našej školskej dvorane – telocvični, kde
štvrtáci utvorili pasovaným prváčikom špalier, bolo pre deti silným zážitkom. Samozrejme, že
pri pasovaní nesmel chýbať pán kráľ so svojimi dvornými dámami (pán riaditeľ a pani
vychovávateľky). Sľubom sa deti zaviazali k poslušnosti a oddanosti svojmu školskému klubu.
Tí športovo nadaní si zasa mohli zasúťažiť už na 13. ročníku „Kežmarského mini
maratónu“. Toto podujatie sa teší v našom ŠKD veľkej popularite azda aj preto, lebo ešte
doznieva športová atmosféra veľkého Košického maratónu.
K športu neodmysliteľne patrí aj zdravá strava. U nás sme si z Dňa jabĺk urobili
,,Týždeň jabĺk“ a oslávili ho ako sa patrí - jablkovými koláčmi a dobrotami z jabĺk. Popoludní
sme čítali rozprávky o jabĺčkach, spievali piesne, vyrábali jabĺčka z papiera, kašírovali,
maľovali... Nezabudli sme ani na prezentácie, kde sa deti dozvedeli, aké sú jablká zdravé.
Deti v školskom klube sú veľmi šikovné a bola by veľká škoda, keby ich tanečné
umenie zostalo za bránami našej školy. V októbri preto navštívili MŠ Nešporova a potešili
svojim vystúpením mladších kamarátov. Prezentovali sa tanečnými a speváckymi číslami, čím
si vyslúžili nielen potlesk, ale aj sladkú odmenu.
Jeseň sme privítali ako inak – krásnymi šarkanmi, ktoré si deti samé vyrobili a zapojili
sa do súťaže, ktorú sme pre nich zorganizovali pod názvom „Šarkaniáda“. Nielen odmena,
ale aj prezentácia svojej práce bude deti hriať až do zimy. A v zime určite nepoľavíme. Už sa
nevieme dočkať zimných mesiacov, kde máme pre naše deti pripravené mnohé zábavné
aktivity a podujatia.
Tento rok sme naozaj odštartovali veselo, budeme pokračovať, nech nás dobrá
nálada v ŠKD na Kežmarskej 30 neopúšťa. 

