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Prezentácia výtvarného projektu
EUROROZPRÁVKYpri príležitosti slovenského predsedníctva v Rade EÚ
júl - december 2016

Svet okolo nás je plný nádherných prírodných javov, nad ktorými žasne rozuma srdce pookreje, ak ich dokážeme vidieť.
A. Einstein

L.Balárová	–	Zlatovláska	 M.Žarnovský - Vtáci
MŠ	Bajkalská	31,	Prešov																																													MŠ	Jurkovičova	17,	Prešov

Umenie a krása výtvarného prejavu detí predškolského veku je pre nás tvorivou výzvouk obohateniu duchovných a kultúrnych hodnôt Slovenska. S potešením sme reflektovalivstup našej krajiny do EÚ, čo je inšpiráciou pre nás a naše deti, aby sme ponúkli kreativitudetského umenia v európskom dome. Naša budúcnosť, naše bohatstvo sú deti, ktoré mámepripraviť pre zjednotenú Európu ako spoločné dobro.S týmto cieľom bol vypracovaný projekt EUROROZPRÁVKY, ktorého charakteristickýmznakom je prinášať do Európy prostredníctvom výtvarného umenia krásu detskej duševyjadrenú srdcom a štetcom a tak formovať, upevňovať lásku a vzťah k jednotlivýmkrajinám európskeho spoločenstva už od útleho veku.
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Každá rozprávka tohto projektu hravým spôsobom zavedie naše deti do blízkehoi vzdialeného sveta európskeho spoločenstva. Materské školy z jednotlivých miest Slovenskabude maľovať a priestorovo stvárňovať 28 rozprávok zo všetkých členských krajín EÚ.Takto EÚ spozná slovenské mestá a slovenské detí EÚ. 28 klasických rozprávok typickýchpre jednotlivé krajiny EÚ bude výtvarne spracovaných v plošnej a priestorovej podobe.Prostredníctvom spontánnej detskej tvorby tak Slovensko bude prezentované ako mladá,moderná a dynamická krajina. Zároveň deti predškolského oddelenia Európskej školy vBruseli budú taktiež svojim spôsobom originálne stvárňovať dané typické európskerozprávky.Tento originálny projekt bude veľkým prínosom nielen pre slovenské školstvo, ale aj predeti žijúce v európskom spoločenstve. Sme presvedčení, že realizácia tejto myšlienky ukázaťv Európe krásne hodnoty vytvorené našimi deťmi a európskymi deťmi prinesie radosťnielen deťom, autorom, pedagógom, pracovníkom EÚ, ale aj širokej verejnosti.
Vernisáž výstavy sa uskutoční:
20.októbra 2016 o 16:00 v Bratislave – RTVS, Mýtna 1
15.novembra 2016 o 17:00 v Bruseli – Galéria IFA Laboratory, 71 Place du Jeu de Balle
8.decembra 2016 o 15:00 v Prešove – Galéria PKO – Caraffova väznicaTešíme sa na Vašu účasť!

E.Lacková	–	Na	prechádzke
MŠ	Bernolákova	19,	Prešov
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SLOVENSKÉ MESTÁ A MATERSKÉ ŠKOLY
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Európsky výtvarný projekt   E U R O R O Z P R Á V K Ydetí materských škôl na Slovensku a 3. Európskej školy v Bruseli
VÝCHODNÉ SLOVENSKOÚčasť MŠ v projekte za mesto:1. BARDEJOV, MŠ Komenského 24 ŠPANIELSKO SPŠpanielska rozprávka HRÁŠOK

LITTLE PEA MEN2. HUMENNÉ, MŠ Trebíčska 13 CYPRUSCyperská rozprávka PREČO MA KORYTNAČKA PANCIER
WHY DOES THE TORTOISE HAVE ITS
SHELL3. KEŽMAROK ,  MŠ Kuzmányho 41 LOTYŠSKOLotyšská rozprávka O KOCÚRIKOVI,KOHÚTIKOVI A LÍŠKE
A STORY ABOUT TOMCAT, KOCKEREL AND
FOX4. KOŠICE,  CMŠ Krosnianska 6 ŠPANIELSKOŠpanielska rozprávka SVADBA STRÝKA PERIKA
THE ROOSTER WHO WENT TO HIS
UNCLE´S WEDDING5. KOŠICE,  MŠ Galaktická 9 FÍNSKOFínska rozprávka TRI LABUTIE PANNY
THREEE SWAN MAIDEN6. KOŠICE,  MŠ Žižkova 4 MALTAMaltská rozprávka HRÔZOSTRAŠNÁ KOZA ŽELEZNÁ
THE AWFUL IRON GOAT7. LEVOČA,  MŠ Francisciho 8 ŠPANIELSKOŠpanielska rozprávka FIGLIAR  PEDRO
PRANGSTER  PEDRO8. MICHALOVCE, MŠ Školská 5 NEMECKO SPNemecká rozprávka BRÉMSKI  MUZIKANTI
BREMEN MUSICIANS9. POPRAD, MŠ pri ZŠ Záborského 13 GRÉCKO SPGrécka rozprávka DEMETER A PERSEPHONE
DEMETER AND PERSEPHONE
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10. PREŠOV,  MŠ Bajkalská 31 TALIANSKOTalianska rozprávka PINOCCHIO
PINOCCHIO11. PREŠOV, MŠ Bernolákova 19 SLOVINSKOSlovinská rozprávka DINOSAURUS PIKO
DINOSAURUS PIKO12. PREŠOV, MŠ Jurkovičova 17 GRÉCKOGrécka rozprávka SLNEČNÉ DIEVČATKO
SUNNY GIRL13. PREŠOV, CMŠ Ďumbierska 40 VEĽKÁ BRITÁNIA SPRozprávka z Veľkej Británie ZÁZRAČNÁ KAŠA
THE MAGIC PORRIDGE POT14. ROŽŇAVA, MŠ Štítnická 9 SLOVENSKO SPSlovenská rozprávka MEDOVNÍKOVÝ DOMČEK
GINGERBREAD HOUSE15. SABINOV, MŠ 17.Novembra 42 HOLANDSKOHolandská rozprávka TETA MÁ NARODENINY
AUNT´S BIRTHDAY16. SNINA,  MŠ Kukučínova 7 RAKÚSKORakúska rozprávka BREZOVÝ PRÚTIK
BIRCH WAND17. SPIŠSKÁ N. VES, MŠ Jilemnického 2 TALIANSKOTalianska rozprávka O PRINCOVI KRABOVI
THE CRAB PRINCE18. STARÁ ĽUBOVŇA, MŠ Tatranská 21 DÁNSKODánska rozprávka CHLAPEC A KRÁĽ
THE BOY AND THE KING19. SVIDNÍK,  MŠ Ľ.Štúra 23 CYPRUS SPCyperská rozprávka KALOMÍRA
KALOMIRA20. TREBIŠOV, MŠ Škultétyho 26 MAĎARSKOMaďarská rozprávka KRÁĽ KORHEĽ
KING KORHEL21. VRANOV n/ TOPĽOU, MŠ Juh 1051 ČESKOČeská rozprávka PRÍBEHY O VÍLE AMÁLKE
FAIRY TALES OF FAIRY AMALKA
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Účasť MŠ v projekte za obec:22. ĽUBOTICE, MŠ Čsl. Letcov 2 SLOVENSKOSlovenská rozprávka AKO IŠLO VAJCE NA VANDROVKU
EGG ON THE TRIPOrganizačný partner v projekte :23. PREŠOV, ZUŠ Októbrova 32 SLOVENSKOSlovenská rozprávka JANKO HRAŠKO
JANKO HRASKO

STREDNÉ SLOVENSKOÚčasť MŠ v projekte za mesto:1. B. BYSTRICA, MŠ pri ZŠ Š.Moysesa 23 BULHARSKOBulharská rozprávka IVANKA A MARIJKA
IVANKA AND MARIJKA2. DETVA,  MŠ M.R.Štefánika 40 RUMUNSKORumunská rozprávka O DVOCH NEVLASTNÝCH SESTRÁCH
TWO HALF-SISTERS3. D. KUBÍN,  MŠ  Obrancov mieru 14 PORTUGALSKOPortugalska rozprávka KRÁSKA A ZVIERA
THE MAIDEN AND THE BEAST4. L. MIKULÁŠ,  MŠ Agátova 637 BELGICKOBelgická rozprávka HRAČKY V ŠKOLE
TOYS AT SCHOOL5. LUČENEC,  MŠ Partizánska 19 NEMECKONemecká rozprávka STOLČEK, PRESTRI SA
THE WISHING – TABLE6. MARTIN, MŠ P.O.Hviezdoslava 17 FRANCÚZSKOFrancúzska rozprávka KOCÚR V ČIŽMÁCH
PUSS IN BOOTS7. POVAŽSKÁ BYSTRICA, MŠ Lánska 952 CHORVÁTSKOChorvátska rozprávka BRONZOVÝ KOTLÍK
LITTLE BRONZE CAULDRON
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8. PRIEVIDZA, MŠ J. Matušku 1 RAKÚSKORakúska rozprávka CESTA ZA NEVESTOU
PRINCESS RESCUE JOURNEY9. RIMAVSKÁ SOBOTA, MŠ I.Hatvaniho 321 CHORVÁTSKOChorvátska rozprávka TRI PRSTENE
THREE RINGS10. RUŽOMBEROK-Černová,  MŠ Pri Váhu 68 LITVARozprávka z Litvy O SMELEJ DIEVČINE
ABOUT A BOLD GIRL11. ZVOLEN,  MŠ Prachatická  45 ČESKOČeská rozprávka VODNÍKOVÁ NEVESTA
WATERMAN´S  BRIDE12. ŽIAR N/ HRONOM,  MŠ Dr.Jánskeho 8 ŠVÉDSKOŠvédska rozprávka JUŽNEJŠIE AKO NA JUHU, SEVERNEJŠIEAKO NA SEVERE
FURTHER THAN THE SOUTH, FURTHER
THAN THE NORTH13. ŽILINA,  MŠ Jarná 7 SLOVINSKOSlovinská rozprávka DESIATA DCÉRA
THE TENTH DAUGHTER14. ŽILINA,  MŠ pri ZŠ Gaštanova 56 MAĎARSKOMaďarská rozprávka MALÝ ODVÁŽLIVEC
THE LITTLE DAREDEVIL

Účasť MŠ v projekte za obec :15. SKALITÉ,  MŠ Ústredie 632,  okr. Čadca ÍRSKOÍrska rozprávka JAMIE A SPIACA KRÁSAVICA
JAMIE FREEL AND THE YOUNG LADY

16. VELIČNÁ,  MŠ Veličná, okr.Dolný Kubín BULHARSKOBulharská rozprávka DREVENÝ TRÓN
THE WOODEN THRONE17. BELUŠA,  MŠ Ľ.Štúra, okr. Púchov LUXEMBURSKOLuxemburská rozprávka MYŠKA  KETTI
MOUSE KETTI
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ZÁPADNÉ SLOVENSKOÚčasť MŠ v projekte za mesto:
1. BRATISLAVA,  MŠ Švantnerova 1 BELGICKO SPBelgická legenda MANNEKEN PIS

MANNEKEN PIS

2. BRATISLAVA,  MŠ Pifflova 10 ESTÓNSKOEstónska rozprávka O SEVERSKOM DRAKOVI
THE FAIRYTALE OF THE NORDIC DRAGON

3. BRATISLAVA,  MŠ Bulíkova 25 ÍRSKO SPÍrska rozprávka MÚDRY LOSOS
THE SALMON OF KNOWLEDGE

4. HLOHOVEC,  MŠ Hollého 3 POĽSKOPoľská rozprávka ŽABKA PRINCEZNÁ
FROGGIE PRINCESS

5. KOMÁRNO,  MŠ Eötvösova 64 DÁNSKODánska rozprávka PALCULIENKA
THUMBELINA6. LEVICE,  MŠ Hlboká 1 RAKÚSKORakúska rozprávka HEIDI A DIVÁ POĽANA
HEIDI AND THE WILD MEADOW7. NOVÉ ZÁMKY,  MŠ Šoltésovej 12 VEĽKÁ BRITÁNIARozprávka z Veľkej Británie TRI PRASIATKA
THREE LITTLE PIGS

8. NITRA,  MŠ Štiavnická 1 ŠVÉDSKOŠvédska rozprávka PALČEK A OBOR
TOM THUMB AND THE GIANT

9. PARTIZÁNSKE,   MŠ Obuvnícka 30 LUXEMBURSKO SPLuxemburská rozprávka MELUZINA
MELUZINA

10. SVÄTÝ JUR,  MŠ Pezinská 1 MALTAMaltská rozprávka SVÄTÝ JURAJ A DRAK
SAINT GEORGE AND THE DRAGON11. PIEŠŤANY,  MŠ Staničná 2 POĽSKOPoľská rozprávka O ZLATEJ RYBKE
ABOUT THE GOLDFISH
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12. SENEC,   MŠ Kollárova 23 ESTÓNSKOEstónska  rozprávka KMOTRY Z JASKYNNÉHO ZÁMKU
GODMOTHERS FROM THE CAVE CASTLE13. SENICA,  MŠ L. Novomeského 2 FRANCÚZSKO SPFrancúzska rozprávka PALČEK
LITTLE THUMB14. TOPOĽČANY,  MŠ J. Kráľa 1 ČESKO SPČeská rozprávka KRTKO A ZELENÁ HVIEZDA
MOLE AND THE GREEN STAR

15. TRENČÍN,   MŠ Šafárikova 11 HOLANDSKO SPHolandská rozprávka LIETAJÚCI HOLANĎAN
THE FLYING DUTCHMAN16. TRNAVA,  MŠ Vajanského 3 PORTUGALSKOPortugalská rozprávka O PRINCOVI S OSLÍMI UŠAMI
ABOUT THE PRINCE WITH DONKEY´S
EARS

Účasť MŠ v projekte za obec :17. JABLONOVÉ,  MŠ Jablonové 348 okr. Malacky LITVALitovská rozprávka JAZERNÍK
THE LAKE BOY

SP- spoločný projekt MŠ na Slovensku a 3.Európskej školy v Bruseli
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EURÓPSKA ŠKOLA V BRUSELI
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Prvé stretnutie v Európskej škole | december 2015S očakávaním sme začiatkom decembra vstúpili do areálu tretej Európskej školy v Bruseli,ktorú v dvanástich jazykových sekciách navštevuje takmer tritisíc detí školskéhoa predškolského veku, ktorých rodičia sú zamestnaní v európskych inštitúciách. Trinásťpedagógov rôznych národností sme vo francúzštine dôkladne oboznámili s metodikou nášhovýtvarného projektu EUROROZPRÁVKY, aby sme popri slovenskej tvorbe prezentovalitakisto vnímanie rozprávok európskymi deťmi. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a vzájomnéobohatenie.
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Druhé stretnutie v Európskej škole | apríl 2016Na pozvanie pedagógov lll. EŠ v Bruseli sme dlho otáľali pre nepriaznivú situáciu, ktorá sastala na letisku. Naša sprievodkyňa nás bezpečne previedla cez prísne kontroly do areáluškoly, kde nás čakalo 10 pedagógov.Na začiatku sme im rozdali motivačné materiály a oboznámili s priebehom projektu naSlovensku. Odprezentovaný videozáznam s talianskou rozprávkou o Pinocchioviinšpiratívne naladil bruselské kolegyne k ďalšej kreatívnej tvorbe. Milo nás potešili hotovérozprávkové postavičky nainštalované v triede, všetky učiteľky žijú projektom a záleží im navzájomnej projektovej spolupráci. Na našom stretnutí sme si vysvetlili konkrétnepodrobnosti ohľadom inštalácie výstavy na Slovensku a v Bruseli. V závere sme si prezrelivýstavné priestory v Európskej škole, ktoré nás prekvapili svojou tvorivosťou s bohatýmobsahom.Ďakujeme výtvarnej koordinátorke p.Clotilde Godard a pedagógom lll.EŠ v Bruseli zavzájomné obohatenie sa v umeleckej tvorbe pri realizácií spoločného výtvarného projektu.

Ideme na Slovensko prezentovať rozprávkové príbehy očami a srdcom bruselských detí
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Bruselský krtko sa teší na slovenského kamaráta krtka

Hlavná koordinátorka pripravuje celý kolektív detí a učiteľov na bratislavskú výstavu

Videom so slovenskou prezentáciou o Pinocchiovi sa bruselské kolegyne
motivačne naladili k ďalšej umeleckej tvorbe
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AKTUALITY
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Prezentácia projektu v Bruseli

18. decembra 2015Hlavným cieľom pracovných stretnutí zástupcov organizačného tímu v Bruseli 10.-11.decembra 2015 autorky projektu M.Zuščinovej a riaditeľky MŠ Bajkalská v PrešovePaedDr. Renáty Gumanovej bolo predstaviť výtvarný projekt EUROROZPRÁVKY, ktorý sabude realizovať pri príležitosti predsedníctva SR v Rade EÚ. Tento jedinečný výtvarnýprojekt má na Slovensku dlhoročnú tradíciu a získal na bruselskej strane vynikajúce ohlasya nadšenie. Prínosným pre nás bolo prijatie v Európskej komisii na Generálnom riaditeľstvepre kultúru a vzdelávanie u riaditeľa Odboru Kreatívna Európa p.Karla Bartáka ako ajstretnutie so zástupcami kabinetu nášho slovenského eurokomisára p.Maroša Šefčoviča –p.Ľ.Hromkovou a G.Kečkešovou. V spoločnom úsilí vytvárať a odovzdávať umeleckéhodnoty nás nadšene povzbudil náš veľvyslanec v Belgicku p.Stanislav Vallo. Na pracovnomstretnutí v Európskej škole sme s projektom dôkladne oboznámili 13 pedagógov podvedením koordinátorky pre výtvarnú výchovu p.Clothilde Godard. Na Stálom zastúpení SRpri EÚ v Bruseli boli o projekte informovaní koordinátorka pre kultúrne aktivityslovenského predsedníctva p.A. Hrabovská a zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumua športu SR p.I.Hromada. Priaznivé reakcie nás motivovali k vytrvalej práci v ďalších fázachprojektu. Po návrate na Slovensko nás takisto podporilo Zastúpenie Európskej komisiev Bratislave.



18

Prvé kroky k európskemu výtvarnému projektu – metodický
seminár v Prešove

26. januára 2016O tom, že výtvarný projekt EUROROZPRÁVKY nie je len vznešenou myšlienkou, ale iskutočnosťou nás presvedčil prvý seminár uskutočnený v priestoroch MŠ Bajkalskáv Prešove. Zúčastnení zástupcovia vybraných materských škôl východného Slovenska ako ajzástupcovia Oddelenia školstva mesta Prešov boli týmto jedinečným výtvarným projektomnadšení. Veľkým prínosom bol príspevok p. riaditeľky MŠ Bajkalská, PaedDr. RenátyGumanovej s názvom „Od talentu k nadaniu v MŠ“, odborno-metodický seminár na tému „Ako
sa pracuje s rozprávkou“ pod vedením p. lektorky PaedDr. Ivany Pančákovej, ako ajmotivačné slová a metodické pokyny autorky projektu p. Márie Zuščinovej. Môžeme lensúhlasiť s jej slovami, že „tento výtvarný projekt medzinárodných rozmerov je jedinečný
spôsob ako prezentovať krásu detského výtvarného umenia za hranicami Slovenska, ktorý
ukáže, že práca pedagóga je plná kreatívnych nápadov a úprimných činov.“Mgr. Daniela FabianováMŠ Bajkalská 31, Prešov
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Úspešne pokračujeme metodickým seminárom v Žiline

28. januára 2016

Pedagógovia z materských škôl stredného Slovenska sa stretli na metodickom semináriv priestoroch ZŠ s MŠ Gaštanová v Žiline. Do projektu je MŠ Gaštanová zapojená ako jednaz dvoch materských škôl zo žilinského okresu. Na seminári si naša MŠ vyžrebovalarozprávku z Maďarska, ktorej obsah budeme v rámci projektu realizovať s deťmi formourôznych výtvarných a pracovných techník. Výtvarné projekty jednotlivých MŠ budúprezentované na výstave v Bruseli a Bratislave pri príležitosti slovenského predsedníctva vRade EÚ v mesiacoch júl-december 2016. Tešíme sa na netradičné výtvarné techniky, ktorévyužijeme v projekte spolu s deťmi.Ivete BílikováZŠ s MŠ Gaštanová 56, Žilina



20

Metodický seminár v Bratislave ukončil prípravnú fázu

1. februára 2016V Materskej škole Švantnerova 1 v Bratislave sa konalo posledné prípravné stretnutie keurópskemu výtvarnému projektu EUROROZPRÁVKY pri príležitosti slovenskéhopredsedníctva v Rade EÚ. Predsedníctvo má silný propagačný a prezentačný potenciál, naktorom dostali aj deti predškolského veku zo Slovenska možnosť prezentovať krásudetského umenia. Projekt prispeje k vytvoreniu a pestovaniu vzťahu detí k poznaniu krajínEÚ prostredníctvom rozprávok z rôznych krajín EÚ.
Každá chvíľa je príležitosť učiť naše deti niečo nové …. (B.Franklin)Ak dáme možnosť deťom prejaviť predstavivosť, fantáziu, tvorivosť, otvoria svoje srdiečkak umeniu.Seminár nás oboznámil s témou a cieľmi projektu. Umenie a krása výtvarného prejavu detípredškolského veku sa stal výzvou k obohateniu duchovných a kultúrnych hodnôt. Umožnínám cez rozprávku spoznať rôzne krajiny EÚ a priblíži ich kultúru. Deťom dá možnosťprejaviť svoju kreativitu pri realizovaní rozprávky v literárnej, hudobnej, pracovneja výtvarnej podobe. Každá rozprávka tohto projektu hravým spôsobom zavedie deti doblízkeho i vzdialeného sveta európskeho spoločenstva. 58 materských škôl z jednotlivýchmiest Slovenska bude stvárňovať 28 rozprávok zo všetkých členských krajín EÚ.Naše deti majú jedinečnú príležitosť výtvarne stvárniť európske rozprávky, legendya príbehy a tak spropagovať svoju školu a región. Ďakujeme autorke projektu pani MáriiZuščinovej za výnimočnú možnosť prezentácie práce riaditeľov a učiteľov materských škôlpočas slovenského predsedníctva.PaedDr. Gabriela Strýčkováriaditeľka MŠ Švantnerova 1, Bratislava
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Fínska rozprávka v Košiciach

10. marca 2016Každá zapojená slovenská materská škola pracuje s jednou typickou európskou ktorústvárňujú výtvarne a pracovne. Pani učiteľky Dagmar Vasilková a Ing. Mária Glovová a detišiestej triedy pracujú s fínskou rozprávkou Tri labutie panny.Projekt sa vo výchovnovzdelávacom procese realizuje od 8.02. do 25.03.2016. V rámciprojektu deti navštívili knižnicu, zhotovili rozprávkový kútik, plnili dané týždenné úlohy.Pani učiteľky o priebehu realizácie projektu viedli písomné záznamy, fotografické zábery,videozáznamy. V súčasnosti pripravujú divadelné predstavenie a stretnutie s rodičmi školy.V nasledujúcom období budú plniť ďalšie úlohy – práca na metodickom zborníku, prekladrozprávky do knihy Eurorozprávok, tvorba brožúry a ďalšie. Materiály budú prezentovanéna vernisáži v Bruseli, Bratislave a v Prešove. Tak ako slovenské deti pracujú seurópskymirozprávkami, predškolské deti Európskej školy v Bruseli svojim spôsobomstvárňujú typické slovenské rozprávky. Takto EÚ spozná slovenské mestá a slovenské detiEÚ. Projekt bude ukončený vernisážou v rámci SK PRES v Bruseli a na Slovensku. Vernisážv Bratislave bude spojená s medzinárodnou konferenciou v novembri 2016.Organizátori projektu sú presvedčení, že realizácia tejto myšlienky ukázať Európe krásnehodnoty vytvorené našimi a európskymi deťmi prinesie radosť deťom, autorom,pedagógom, pracovníkom EÚ a širokej verejnosti.Mgr. Anna Magdošková, riaditeľkaMaterská škola Galaktická 9, 040 12 Košice
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Prešovská Jurkovička žije gréckou rozprávkou

21. marca 2016S nadšením sme prijali ponuku autorky projektu Marienky Zuščinovej zapojiť sa do projektuEurorozprávky. Prvé kroky viedli do knižnice, kde nám pani knihovníčka poradila, kdegrécku rozprávku hľadať. Našli sme ju v knihe medzi ďalšími rozprávkami z celého sveta. Jejnázov je „SLNEČNÉ DIEVČATKO“ a je to grécka ľudová rozprávka. A tak sa to celé začalo…Najprv sme rozprávku veľakrát čítali a viedli dlhé rozhovory o hlavnej hrdinke príbehu –o dievčatku, ktoré sa volá Letika. Naše predstavy o nej boli rôzne. Vyjadrovali sme ichprostredníctvom scénického tanca, pantomímy, ale aj divadelným predstavením. Na mapeEurópy sme hľadali tú úžasnú krajinu, odkiaľ je rozprávka. Grécko poznalo mnoho detí akodovolenkovú destináciu, preto rozprávanie zážitkov a opisov krajiny nemalo konca – kraja(použili sme prezentáciu na interaktívnej tabuli, pohľadnice, fotografie, encyklopédie…).Pieseň „Krajina zázračno“ nás preniesla do sveta fantázie… Farby, tuše, nožnice ožili a mysme mohli začať tvoriť. Najviac prác vzniklo prostredníctvom techniky kresby tušoma následného kolorovania vodovými farbami. Ani sme sa nenazdali a celá trieda sa zahalilailustráciami. Deti sa s Letikou tak zžili, že samé navrhli, aby sme ju vytvorili nielen na papieri,ale aj „tak naozaj“. Keď spoznali techniku kašírovania, rástla im priamo pod rukami. Najprvlen ako biela socha. Nanášaním farieb Letike ožívali očká, ústa sa usmievali a líčka rumeneli.Lenže ako budú ľudia vedieť, že je to slnečné dievčatko? Deti bez váhania navystrihovaliveselé slniečka, ktorými ozdobili jej blankytné šaty. Po celý čas nám v triede znela gréckahudba, ktorá zážitok z tvorby ešte viac umocňovala. Spolu s deťmi z 1. triedy si želáme, abynaše dielka potešili nielen slovenské, ale aj belgické deti.PaedDr. Valika Volková a Bc. Ľubica DamankošováMaterská škola Jurkovičova 17, Prešov
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Človek iba srdcom dobre vidí

27. apríla 2016Stretnúť človeka, ktorý má otvorené srdce pre tých najmenších, je dnes veľkou vzácnosťou.Ďakujeme, že sme mohli byť v spoločnosti takého človeka, akým je riaditeľ Slovenskéhorozhlasu p. V. Štofaník, ktorý má pochopenie pre detské kreatívne umenie, v ktorom saodráža úprimná duša dieťaťa. Porozumel, že deti sú budúcnosťou zjednotenej Európy,ktorým treba otvoriť dvere do sveta umenia a podporiť už v tom najútlejšom veku, kde sarodí cit a láska aj prostredníctvom rozprávkového projektu EUROROZPÁVKY.Ďakujeme za úžasné výstavné priestory SRo v Bratislave pre 69 výtvarných rozprávkovýchprojektov z 57 materských škôl Slovenska a 12 projektov z lll. Európskej školy v Bruseliv spolupráci so ZUŠ Októbrová 32 v Prešove pri príležitosti slovenského predsedníctvav Rade EÚ.

S riaditeľom Slovenského rozhlasu V. Štofaníkom

Poďakovanie p. Ružovej a p. Grandtnerovej za milé prijatie v priestoroch RTVS
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Podporné slová z Bruselu…

28. apríla 2016…nám dodali nové sily pre ďalšiu realizáciu rozprávkového projektu.Stretli sme sa s poslancom Európskeho parlamentu p. M. Mikolášikom, ktorý nás svojoucharizmou priateľstva povzbudil k umeleckej tvorivosti a reprezentácii Slovenska.Podpredseda Európskej komisie, náš slovenský eurokomisár p. M. Šefčovič nás milo privítala pozorne vypočul priebeh európskeho výtvarného projektu darujúc nám svoj hodnotný časa skúsenosti. V spontánnom rozhovore a vzájomnom počúvaní nás povzbudil v ďalšom úsilípri realizácii projektu. V jeho vyjadreniach sme našli pozitívnu motiváciu pre učiteľkymaterských škôl Slovenska, ktoré majú jedinečnú príležitosť prezentovať saprostredníctvom detskej výtvarnej tvorby. Ďalšie stretnutie bolo s veľvyslancom p. P.Javorčíkom na Stálom zastúpení SR pri EÚ a koordinátorkou pre kultúrne aktivity SK PRESp. A. Hrabovskou. Pán veľvyslanec Javorčík nám napriek svojmu náročnému a plnevyťaženému programu venoval svoj vzácny čas, kde nám prisľúbil pomoc pri prepravevýtvarných prác do Bruselu a späť na Slovensko.Veľmi si vážime tieto stretnutia a zároveň ďakujeme za ich úprimné prijatie.Milé kolegyne, tieto slová povzbudenia a podpory patria aj vám všetkým!

S poslancom Európskeho parlamentu M. Mikolášikom

S eurokomisárom M. Šefčovičom

S veľvyslancom P.Javorčíkom
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Cyperská Kalomíra na javisku vo Svidníku

10. mája 2016Neďaleko Dukelského priesmyku v meste Svidník, som prijala pozvanie na prezentáciudivadelného predstavenia cyperskej ľudovej rozprávky „KALOMÍRA“ z príležitostiukončenia projektu Eurorozprávky. Už pri vchode do areálu materskej školy nás vítal názovrozprávky, ktorý viedol nádhernou výzdobou všetkých chodieb až k hotovému projektu.Bol to neuveriteľný pohľad na krásu umeleckej tvorby malých výtvarníkov! Dievčatkomenom Kalomíra nás pohľadom zaviedlo do krásneho zámku kde nás srdečne privítala paniriaditeľka školy a hostia MÚ Svidník. V triede v zákulisí už čakali herci a divadelnéobecenstvo–deti. Ďalším prekvapením bola mamička z Cypru, ktorá nás sprevádzalacyperskou krajinou, aby sme sa všetci zoznámili s cyperskými špecialitami a zvyklosťami.O pár minút sme sa ocitli v ozajstnom divadle, scéna a opona, z ktorej vychádzali herciv typických krojoch. Hlavná predstaviteľka Kalomíra a vtáčik, ktorý ju sprevádzal, pomáhaljej objaviť životný osud. Na rozbúrenom mori pristala loď a hrdinka sa dostala k palácu,ktorý ju svojou krásou tak očaril, že zabudla nastúpiť na loď. Na chvíľu ostala sama opustená,ale svojou poslušnosťou sa dostala k trom sestrám, ktoré spolu s anjelmi ju naučili rozlišovaťu ľudí dobro a zlo. So setrami sa učila vyšívať hviezdnu oblohu na oblečenie, nádhernýmesiac a prikrývky, ako aj príbehy, piesne a rozprávky, ktoré rozprávala pocestnému.V skutočnosti to bol kráľ, ktorý si oddýchol a zaspal na jej vyšívanom vankúši. Kalomíra bolašťastná, že pomohla kráľovi a v závere predstavenia všetci herci zaspievali pieseň Kalomíry.Po predstavení nám pripravila mamička z Cypru výbornú cyperskú kávu a iné špecialitykrajiny. Bol to nezabudnuteľný rozprávkový deň, za ktorý ďakujeme pani riaditeľke MŠViere Haľkovej, projektovým učiteľkám p.Libuši Zribkovej, Anne Džumanovej, p.Drotároveja celému kolektívu MŠ Ľ.Štúra vo Svidníku.
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Dánsky chlapec a kráľ na Ľubovnianskom hrade

18. mája 2016Chlapec a kráľ je názov rozprávky z europrojektu, do ktorého sa zapojila aj naša MŠ naTatranskej ulici v Starej Ľubovni.Deti aj učiteľky sa s vervou pustili do práce – navštívili knižnicu, prečítali rozprávku,vytvorili pojmovú mapu, množstvo výtvarných prác rôznymi technikami, vystrihovalikartónový hrad, zdobili panely, z prútia viazali metly, vyrobili rozprávkové postavičky. A akosa hovorí, aby udreli klinec po hlavičke, ktorási múdra hlavička mala nápad, aby skúsili ajdramatizáciu. Veď prečo nie? Vymysleli text, zložili pieseň, hudbu, ušili háby, kostýmy….pustili sa do nácviku. Div sa svete, je to skvelé. Keďže je reč o kráľovi, tak poď ho naĽubovnianský hrad….všetko sme si nafotili, aj video suprové natočili – každý úmysel, každýkrok, každý zážitok. Určite to bude úžasný dokument pre kamarátov, rodičov!
Bukovičová Monika, riaditeľka MŠ Dúhový kolotoč – Tatranská 21, Stará Ľubovňa
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Včielky zo Skalitého prileteli s írskou rozprávočkou

25. mája 2016V Skalitom odprezentovali írsku rozprávku Jamie a spiaca krásavica.Neďaleko Trojhraničia Slovenska, Česka a Poľska sa nachádza obec Skalité a v nej našamaterská škola, ktorá sa zapojila do európskeho výtvarného projektu EUROROZPRÁVKY.Vyžrebovali sme si írsku rozprávku. Spolu s deťmi sme si požičali knihu v knižnici a vybraliz nej krásnu rozprávku „Jamie a spiaca krásavica.“Deťom sme ju prečítali, oboznámili sme ich s krajinou Írsko. Tento štát sme vyhľadali namape. Priblížili sme deťom život v ňom a v materskej škole sme usporiadali Deň sv. Patrika(patróna všetkých Írov), na ktorom nechýbali írske tance. Deti si vytvorili knihu, kašírovalipostavy z rozprávky a esteticky ich dotvárali. Rôznymi výtvarnými technikami namaľovaliveľa nádherných výkresov. Spoločne s deťmi sme rozprávku zdramatizovali, ušili kostýmy,pripravili rekvizity a nacvičovali divadielko. Do projektu sa zapojili aj rodičia, ktorí spoločnes deťmi vytvorili krásne priestorové a plošné práce. Celý projekt sme si s deťmi užívalia s nadšením sa venovali odvážnemu Jamiemu a spiacej krásavici.
Projektové učiteľky :
Koričárová Marta – riaditeľka MŠ Skalité- Ústredie
Soňa Gelačáková – učiteľka MŠ Skalité- Ústredie
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Martin objavuje francúzskeho Kocúra v čižmách

6. júna 2016Výtvarný projekt Eurorozprávky sme začlenili do nášho ŠkVP.Ciele projektu sme rozpracovali pre jednotlivé vekové kategórie detí. Aj keď aktívneprodukty na výstavu tvoria deti predškolského veku, zapojené sú aj mladšie deti – čítanie,počúvanie rozprávky – účasť (ako diváci) na pripravenej dramatizácii, ktorú si pripravilipredškoláci, pomáhali tvoriť kulisy – maľovaním prstami.Prostredníctvom centrálnej nástenky, RZ, hlavnej témy karnevalu, boli s projektomEurorozprávky oboznámení aj rodičia. Pomáhali pripravovať kostýmy, nosia knihy, rodinnéfotografie z Francúzska, pamätné predmety (Eiffelovu vežu) – deti, ktoré dané predmetypriniesli oboznamujú ostatných čo predstavujú, ich účel (Louvre – princezné, obrazy).V spolupráci s okresnou knižnicou Martin sa aj aktivity v knižnici niesli v téme Kocúrv čižmách.
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Bronzový kotlík z Chorvátska v Považskej Bystrici

13. júna 2016V Považskej Bystrici odprezentovali chorvátsku rozprávku Bronzový kotlík.Dňa 30. mája 2016 sa v MŠ Lánska 952 v Považskej Bystrici uskutočnila prezentáciachorvátskej rozprávky Bronzový kotlík v rámci európskeho projektu Eurorozprávky zaúčasti vedúceho odboru školstva a sociálnych vecí Mgr. Jozefa Bielika, médií a verejnosti.Deti 4. triedy predviedli divadelné predstavenie. Rodičia, deti i hostia si prezreli vernisážplošných a priestorových výtvarných prác s témou rozprávky. Oboznámili sa s výslednýmiproduktami – brožúrou, videoukážkou z priebehu realizácie projektu, prezreli si kútikslovenských a chorvátskych tradícií. Tento deň bol pre nás slávnostný a úspešný.
PaedDr. Eva Šprochová, MŠ Lánska 952, Považská Bystrica
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Taliansky Pinocchio príde na Bajkalskú v Prešove

15. júna 2016Pri príležitosti ukončenia výtvarného projektu Eurorozprávky pozývame na divadelnépredstavenie detí materskej školy.
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Eurorozprávky v malebnom prostredí Pienin

16. júna 2016Do Červeného Kláštora pricestovala dánska rozprávka Chlapec a kráľ.V krásnom prostredí Pieninského národného parku sa deti z Materskej školy Tatranská 21v Starej Ľubovni 11.júna predstavili na 1. Detskom rekreafeste v Červenom Kláštoredramatizáciou dánskej rozprávky Chlapec a kráľ v rámci projektu “Svet okolo nás“-Eurorozprávky.Svoje herecké skúsenosti prezentovali na skutočnom pódiu pred účastníkmi podujatiavenovaného len a len deťom. Deti mali výnimočnú radosť z prejavu svojej snahy a odvahy.Odmenou im bol obrovský potlesk.
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Organizátori projektu Eurorozprávky v RTVS

17. júna 2016Ďakujeme RTVS za pozvanie do publicistickej relácie Dámsky klub, kde sme v pondelok 13.júna v krátkom vstupe oboznámili televíznych divákov s európskym výtvarným projektomEUROROZPRÁVKY.Ďakujeme pani riaditeľkám a učiteľkám z troch bratislavských materských škôl, ktoréprišli s deťmi do štúdia, aby kresbičkami oživili a sprítomnili divákom naše obľúbenéeurorozprávky.
Mária Zuščinová, autorka projektu, Prešov – Ľubotice
PaedDr. Renáta Gumanová, riaditeľka MŠ Bajkalská, Prešov

Snímky: Archív RTVS
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Demeter a Persephone spod Tatier

24. júna 2016Naša materská škola na ulici Záborského v Poprade bola oslovená ako jediná škola v okrese zúčastniťsa projektu Eurorozprávky. Žreb v Prešove nám pridelil grécku rozprávku Demeter a Persephone.Projekt sa spustil 8. februára 2016. Cítili sme veľkú radosť, ale aj zodpovednosť pri jeho realizovaní.Grécko patrí k najstarším štátom na svete a Gréci k najstarším národom. Svetu dalo veľkých umelcov,básnikov a vedcov. Staroveké grécke báje a povesti patria nepochybne k základom európskej kultúrya vzdelanosti. Starí Gréci uctievali mnohých bohov. Demeter bola bohyňou plodnosti zemea roľníctva, Persephone, jej dcéra, zasa bohyňou kvetov a žatvy. Hádes, vládca podsvetia, sa do nejzamiloval a chcel ju mať len pre seba. Ľsťou ju uniesol a spravil z nej svoju spoluvládkyňu. Ako tov gréckych bájach býva, nič nie je jednoduché, a tak Persephone každú jar a leto trávi na zemiv spoločnosti svojej matky. V tom čase celá príroda kvitne a teší sa z jej prítomnosti. V zime jev spoločnosti svojho manžela v podsvetí, príroda, aj jej matka za ňou smútia a chradnú.Počas siedmych týždňov, kedy sme s deťmi realizovali tento výnimočný výtvarný projekt, naše detipoznávali a vykonávali rôzne činnosti súvisiace s obsahom rozprávky. Navštívili knižnicu, vypožičalisi knihy, pomáhali zhotoviť literárny kútik v rozprávkovej triede, oboznámili sa s krajinou, z ktorejrozprávka pochádza. Dramatizovali dej v Soľnej triede našej materskej školy s využitím maňušiek,dramatických prvkov a hudobnej tvorivosti. Zhotovili rozprávkový album, kreslili, modelovali,maľovali zážitky a vytvárali priestorové rozprávkové postavičky. Pani učiteľky spracovali písomnézáznamy, fotodokumentáciu a videozáznam z aktivít detí. Zhotovili rozprávkový výstavný panels najvýstižnejšími prácami a zrealizovali s deťmi divadelné predstavenie rozprávky s využitímkostýmov „Trieda baví triedu“.Deti boli plné zážitkov a báj Demeter a Persephone si prežili celostným zážitkovým učením, pretožespájali výtvarné, pohybové, dramatické a hudobné formy prejavu. Vo videozázname sme zachytilizaujímavé výpovede detí k tejto nevšednej téme. Spracované DVD „EUROROZPRÁVKY“ budeorganizátormi projektu prezentované na výstave v Bruseli a na vernisáži výstavy spojenejs medzinárodnou konferenciou v Bratislave v októbri 2016. Teraz sa už všetci tešíme na otvorenievýstavy a veríme, že naše spracovanie rozprávky zaujme v Bratislave, aj v Bruseli. Náš projekt bolnedávno predstavený slovenskej verejnosti v hlavnom spravodajskom vysielaní súkromnej televíziea mal veľký odborný ohlas.
MŠ pri ZŠ, Ul. Záborského 3248/13, 05801 POPRAD
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Slovenské vajce na vandrovke v Ľuboticiach

25. júna 2016Krásne slnečné počasie doprialo detičkám z MŠ Ľubotíc pri Prešove prezentovať sa naveľkom školskom dvore, ktorý bol zaplnený rodičmi, deťmi ako aj predstaviteľmi obcev utorok 14. júna 2016. Slávnostná atmosféra programu sa niesla v radostnom sviatočnomduchu.Deti prejavili lásku k mamičkám, ockom a tie staršie s taškami na pleci sa prišli na pódiurozlúčiť so škôlkou. Nechýbala ani naša eurorozprávka, ktorá prezentovala Slovenskoklasickou rozprávkou „Ako išlo vajce na vandrovku“.V rozprávke o túlavom vajci sme sa presvedčili, aké je dôležité mať priateľov, ktorí nám vždypomôžu, keď to potrebujeme. Na vandrovke vajce stretlo veľa dobrých kamarátov, ktorí sivzájomne pomáhali a svojou vynaliezavosťou prekonali aj nebezpečenstvo. Príťažlivoua hravou dramatizáciou deti sa naučili vzájomne si pomáhať a utužovať priateľské vzťahy.Tento krásny zážitok z hereckých výkonov našich najmenších bude pre násnezabudnuteľnou spomienkou. Vďaka!
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Deň otcov prišiel do Prešova pozdraviť z Talianska Pinocchio

26. júna 2016MŠ Bajkalská sa predstavila talianskou rozprávkou „O Pinocchiovi“, ktorá bola venovanáDňu otcov 20. júna 2016. V dramatickej hre sme mali možnosť precítiť otcovskú lásku,priateľstvo, pomoc, starostlivosť, ľútosť, ale zároveň aj podvod, neposlušnosť, klamstvo,ktoré trápilo Pinocchia.V profesionálnom dramatickom divadelnom prevedení bolo cítiť atmosféru talianskejkultúry a hlavne emocionálne prežívanie detí, ktoré nás naplnilo hlbokým umeleckýmzážitkom. Odpúšťajúca láska má silu, ktorá spojila otca Geppetta a synčeka Pinocchia .Obrazová tvorba detí k jednotlivým dejstvám, ako aj hudobno – dramatická réžias talianskou kultúrou umocnila zážitok z divadelného predstavenia.
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Slovinský dinosaurus Piko si našiel kamarátov v Prešove

27. júna 2016V MŠ Bernolákova v Prešove sa deti predstavili dramatizáciou slovinskej rozprávky“Dinosaurus Piko”. Natešení a netrpezliví školáci čakali na divadelných hercov, ktorí podľaréžie prichádzali do výtvarne vyzdobenej scény dňa 22. júna 2016, aby prezradiliBenjamínove tajomstvá.Chlapec Benjamín nás očaril veľkou túžbou po psíkovi, ktorá k nemu prišla z ríše snov. Jehozvedavosť a túžba bola tak silná, že objavil velikánske zviera ku ktorému prejavoval svojesilné citové puto a priateľstvo. Umelecké stvárnenie daného literárneho textu vyjadrenétanečnými, speváckymi a hereckými výrazovými prostriedkami ako aj silné priateľstvámedzi oboma hlavnými protagonistami nás naplnilo hlbokým umeleckým zážitkom.Z úprimného srdca ďakujeme všetkým riaditeľkám, projektovým učiteľkám a deťom zahodnotné hudobno-dramatické a výtvarné diela ako aj za nádhernú prezentáciurozprávkového projektu. Ďakujeme deťom, ktoré svojimi hereckými výkonmi vyjadrilihlavnú myšlienku rozprávky a na základe týchto silných zážitkov ich preniesli do výtvarnejtvorby!
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Eurorozprávka Pinocchio

30. septembra 2016Každé dieťa miluje počúvať, keď mu niekto rozpráva. Príbeh, história, rozprávka je pre nehoniečo fascinujúce, prichádzajúce prostredníctvom hlasu dospelého.Rozprávkový príbeh je pre neho obrovský neoddelený tok skutočnosti a predstavy,predvčera a dávna, sveta hmatateľného a neviditeľného. Kto rozpráva príbeh, nie je ibazástupcom tohto príbehu, ale je s ním zviazaný. A takto to bolo aj 30. septembra 2016 o 9:00na MsÚ v Prešove pri prvej verejnej prezentácií európskeho výtvarného projektuEUROROZPRÁVKY pre deti a pedagógov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. Svojeučiteľské majstrovstvo nám ukázala pani učiteľka Mgr. Daniela Fabiánová v talianskejrozprávke Pinocchio.

Malí pozvaní predškoláci mali smäd po poznaní a práve prostredníctvom rozprávky, cezlásku a šibalstvo Pinocchia sa ich smäd uhasínal, no nie úplne. Rozprávaním sa rodili novémyšlienky, kresby, cesty a rozhodnutia. Deti znázorňovali more, vymýšľali dokončeniepríbehu, boli dizajnérmi…. Práve v premyslenej interaktívnej edukačnej činnosti a hre saneustále prebúdzala túžba detí po poznaní, ktorá prechádzala cez rozprávanie, ponukourôznych momentov a situácií hlavných postáv. Pani učiteľka Daniela zachytávala detsképohľady, ich koncentráciu, vnímala ich mimiku, pozorovala, aké emócie práve prežívajú.Deti boli príjemne provokované k rozprávaniu a prejavovali láskavú vzájomnosť.Vkusným výberom talianskej hudby, prepájaním videoprojekcie sa stupňovalo napätia agradácia eurorozprávky. V tomto momente sme si všetci prítomní boli istí, že deti sa nikdynenasýtia, rozprávka ich nebude nudiť a budú vďačné. Vďačnosťou, ktorá bola ukrytá v ichotázke:„Kedy nám zase porozprávaš rozprávku?“Ďakujem pani učiteľke Daniele za hodnotné a jedinečné stvárnenie talianskejeurorozprávočky PINOCCHIO.
PaedDr. Renáta Gumanová, riaditeľka MŠ Bajkalská 31, Prešov
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Európsky výtvarný projekt EUROROZPRÁVKY úspešne
„odštartoval“ v mieste svojho zrodu

30. septembra 2016V Prešove dňa 30. septembra 2016 sa v priestoroch MsÚ predstavili traja organizátori tohtoprojektu MŠ Bernolákova č. 19, MŠ Jurkovičova a MŠ Bajkalská, spolu s autorkou pani MáriouZuščinovou.MŠ Bernolákova č. 19 v Prešove, prítomným deťom a učiteľkám zo 6 MŠ na území mestaa pozvaným hosťom predstavila svoj výtvarný projekt v hudobno–dramatickej podobe. Išloo slovinskú rozprávku Leopolda Suhodolčana: „DINOSAURUS PIKO“. O zdramatizovanierozprávky sa pričinili projektové učiteľky: pani Mgr. Oľga Balážová a pani Mgr. RenátaHorňáková. Nechýbali tu prvky tvorivej dramatiky, vlastná hudobná a scenáristická tvorba,ktorá upútala detského diváka a vtiahla ho spontánne do deja. Deti sa aktívne zapájali a nazáver si „vychutnávali“ dinosaura PIKA v kašírovanej podobe.

Projekt „EUROROZPRÁVKY“ vychádza z Prešova bude mať pokračovanie a jehovyvrcholením bude výstava detských VV projektov spojená s vernisážou v budove RTVSBratislava 20. 10. 2016, ktorá bude pozostávať z výtvarných a priestorových výtvorov detíz 58 škôl z celého Slovenska a bude sprístupnená širokej verejnosti. Konferencia sa budekonať 21. 10.2016, kde sa bude 21 prihlásených výtvarných projektov prezentovať predodbornou verejnosťou.Tento nádherný výtvarný projekt obsahuje súbor rozprávok krajín EÚ a bol realizovaný pripríležitosti slovenského predsedníctva v EÚ v roku 2016.
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Prezentácia projektu EUROROZPRÁVKY – MŠ Jurkovičova 17,
Prešov

30. septembra 2016Deti 1. triedy sa v minulom školskom roku zapojili do projektu EUROROZPRÁVKY, ktoréhoautorkou ja naša bývalá kolegyňa pani Mária Zuščinová. Deti a Bc. Ľubica Damankošová aPaedDr. Valéria Volková sa s chuťou pustili do realizácie gréckej rozprávky o Slnečnomdievčatku. Pracovali s rozprávkou od jej prečítania, zreprodukovania, pohybového čidramatického prevedenia, až po výtvarnú realizáciu.V piatok 30. septembra sme sa stretli na Mestskom úrade Mesta Prešov s učiteľkamispolutvorcov projektu z MŠ Bajkalská a MŠ Bernolákova, kde sme pre deti mestskýchmaterských škôl pripravili predstavenie rozprávok s drobnými aktivitami pre malýchi veľkých divákov, ktorí boli takto vtiahnutí aj do gréckej rozprávky Slnečné dievčatko. Detispoznali príbeh dievčatka Letiky, ktorý prerozprávali pani učiteľka Valika a pani učiteľkaĽubka a spoločne s deťmi putovali veselo i strastiplne cestou, ktorú život pripravil gréckemudievčatku. Deti sa zapojili do pohybových aktivít, znázorňovali činnosti, odpovedali naotázky a veru si aj zaspievali, pretože aj rozprávka o slnečnom dievčatku skončila, ako inakno predsa šťastlivo.

A tak deti materských škôl Mesta Prešova prežili spolu s nami jedinečné, zábavné, veselé, aleaj napínavé dopoludnie plné radostných, smutných i prekvapivých chvíľ, presne takých, akénám môže ponúknuť len rozprávka. Nechýbala ani sladká bodka nakoniec pre každéhodiváka.Ďakujeme Vám, panie učiteľky Valika a Ľubka!
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Srdečne Vás pozývame na vernisáž výstavy EUROROZPRÁVKY

12. októbra 2016Pozývame Vás na prezentáciu výstavy EUROROZPRÁVKY
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Napísali o vernisáži…

20. októbra 2016Vernisáž projektu Eurorozprávky mala mediálny ohlas, pozrite si mediálne výstupy.
Galéria Slovenského rozhlasu prezentuje výstavu projektu Eurorozprávky

Vďaka jedinečnému projektu vdýchli deti život pokladom európskej rozprávkovej
tvorby

Prešov ovládol Bratislavu
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Rozprávkové postavy ožili v Galérii Slovenského rozhlasu

24. októbra 2016Galéria Slovenského rozhlasu a televízie v Bratislave sa dňa 20. októbra 2016 o 16.00 hod.rozžiarila pestrými farbami výtvarných prác detí predškolského veku, ktoré sa pod vedenímpani učiteliek zapojili do európskeho výtvarného projektu EUROROZPRÁVKY.Výstavu otvorila autorka projektu pani Mária Zuščinová, ktorá v príhovore pripomenulazrod myšlienky projektu. V spolupráci so svojim tímom spoluorganizátoriek PaedDr. RenátyGumanovej, Mgr. Dany Voštinárovej, Tatiany Darákovej sa podarilo priniesť prirodzenoumetódou – slova, hudby a hry vznešenú myšlienku do sveta detí, ale aj dospelých. Vyše stovkadetských prác spracovaná rôznymi výtvarnými technikami ponúkla návštevníkom výstavyširokú škálu pohľadu do sveta detí a ich vnútorného prežívania príbehov. Z vyjadrenízážitkov v dielach detí sa tak podarilo preniesť aktuálny odkaz dávnych časov aj do dneška.Veď rozprávka v sebe prináša nielen zábavu, ale predovšetkým poučenie.

Zúčastnení zástupcovia materských škôl si zároveň vypočuli ďakovné príhovory hostí: paniprimátorky mesta Prešov Ing.Andrey Turčanovej, pani Viery Hajdúkovej z MŠVVaŠ SR,štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR pána Petra Krajňáka ako aj autorky projektu pani MárieZuščinovej. Príhovory boli vyjadrením úcty a obdivu k výsledkom realizácie projektu. Paniautorka predstavila aj dielo v podobe knihy, ktorá vznikla počas realizácie projektua prinesie spracovanie všetkých európskych rozprávok a poviedok, ktoré boli súčasťouprojektu. Milou bodkou bolo udeľovanie diplomov za účasť v projekte zapojenýmmaterským školám na Slovensku, ale aj v Bruseli. Pamätné a hodnotné chvíle z priebehuprojektu, jeho spracovanie v jednotlivých školách prostredníctvom DVD záznamov bude taknavždy pripomínať účastníčkam ich náročné, ale aj krásne prežité chvíle v rozprávke.Nechýbala ani zdravá, sladká odmena pre deti v podobe prezentov od sponzora projektuDobré zo Slovenska.Popoludnie sa nieslo v čarovnom duchu nielen slova moderátora, mladého herca LukášaPavláska, ale aj spevu a tanca, ku ktorému prispelo vystúpenie Mira Jaroša a detí z Materskejškoly na Švantnerovej ulici v Bratislave.Eva LiškováPaedDr. Renáta Gumanová
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Odborná výtvarná konferencia

25. októbra 2016Dňa 21. októbra 2016 sa dvere Štúdia č. 5 Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislaveopäť otvorili, aby privítali účastníkov konferencie EUROROZPRÁVKY 2016.Osemnásť materských škôl z celého Slovenska prezentovalo svoje spracovanie vyžrebovanejrozprávky. Pani učiteľky si tak vzájomne odovzdávali tvorivé nápady, netradičné výtvarnétechniky, ako aj spôsoby realizácie tvorivej dramatiky pri plnení úloh projektu. S myšlienkou– ako sa hrať s rozprávkou v rozprávke sa odprezentovali kvalitné a hodnotné metodickémateriály pre pedagógov.

Konferencie sa zúčastnil aj pán Andrej Krchňavý z kancelárie p. Chreneka, Stálehozastúpenia Európskej komisie na Slovensku, ktorý vo svojom príhovore taktiež vyjadrilvysoko pozitívne hodnotenie nielen myšlienke projektu EUROROZPRÁVKY, alepredovšetkým jej samotnej realizácii v praxi a jej prínos do sveta detí, ktoré sú súčasťouEurópy. Zároveň si prezrel aj výstavu detských prác a silný odkaz, ako sa sám vyjadril,ponesie až za brány Bruselu. Ponúkol podporu tohto jedinečného projektu aj na budúci rokv prípade, ak by sa v projekte pokračovalo.Po skončení konferencie účastníci vyjadrovali veľmi kladné hodnotenie priebehu uplynulýchdní, poukazovali na vysokú kvalitu prípravy organizátorov a pozitívne naladení odchádzalido svojej krásnej, ale náročnej pedagogickej praxe.Eva LiškováPaedDr. Renáta Gumanová
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Zájazd na bruselskú vernisáž poteší 12 slovenských pedagógov

28. októbra 2016Záver konferencie k európskemu výtvarnému projektu EUROROZPRÁVKY v RTVS vBratislave bol ukončený milou pozornosťou od europoslanca pána Miroslava Mikolášika,ktorý daroval do nášho projektu zájazd do Bruselu pre 12 pedagógov.Veľké napätie bolo pri žrebovaní, kto bude mať tu šťastnú ruku a vylosuje si tento zájazd,aby uvidel Európsky parlament, mesto Brusel spolu s účasťou na ll. vernisáži Európskehovýtvarného projektu EUROROZPRÁVKY, ktorý je pripravený pri príležitosti slovenskéhopredsedníctva v Rade EÚ 2016.

Slávnostné otvorenie rozprávkových výstavných projektov z 28 krajín EÚ v plošneja priestorovej podobe slovenských a bruselských detí bude v Galérii IFA LABORATORY, 71Place du Jeu de Balle v Bruseli 15.11.2016 od 17.00 do 19.00 hod. Výstava potrvá do4.12.2016. V mene všetkých slovenských pedagógov, ktorí 13.11.2016 vo večernýchhodinách vycestujú do Bruselu srdečne ďakujeme europoslancovi p. Mikolášikovi za jehoštedrosť a ocenenie našej práce v projekte.
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Eurorozprávky rozžiaria detské očká aj v Bruseli

30. októbra 2016Projekt Eurorozprávky smeruje do Bruselu!
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„Dobré zo Slovenska“ urobilo radosť nielen deťom, ale aj
dospelým

2. novembra 2016Organizátori Európskeho výtvarného projektu EUROROZPRÁVKY ďakujú firme „Dobré zoSlovenska“ a pánovi Miroslavovi Hruškovi, ktorý otvoril svoje štedré srdce pre slovenskédeti a obdaril ich dobrotami.Pri slávnostnom otvorení výstavy a konferencie firma ponúkala všetkým návštevníkomvýstavy dobroty zo Slovenska, ako aj sladké odmeny pre deti pripravené v balíčkoch, ktorédostávali zúčastnené materské školy spolu s DVD a diplomom. S úctou a vďakou autorkaa organizátori projektu.
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Unikátny projekt zo Slovenska spojil krajiny Európy

15. novembra 2016Pomôcť Európe spoznať Slovensko a naopak slovenským deťom EÚ sa podujal unikátnyprojekt Eurorozprávky. S cieľom budovať vzťah k jednotlivým krajinám európskehospoločenstva už od útleho veku vznikla po niekoľkomesačnom úsilí výstava 57 rozprávok zovšetkých členských krajín EÚ. Dnes ju slávnostne prezentujú v Bruseli.Deti z 57 slovenských materských škôl a III. Európskej školy v Bruseli od februára maľovalia priestorovo stvárňovali klasické rozprávky, ktoré sú typické pre jednotlivé krajiny EÚ.Zapojili sa tak do projektu Eurorozprávky, ktorý chce viesť deti od skorého vekuk uvedomeniu si zjednotenej Európy ako spoločného dobra.„Chceme prinášať do Európy prostredníctvom výtvarného umenia krásu detskej duše vyjadrenú
srdcom a štetcom, a tak formovať, upevňovať lásku a vzťah k jednotlivým krajinám európskeho
spoločenstva už od útleho veku,“ vyjadruje autorka projektu Mária Zuščinová v meneorganizátorov, ktorými sú tri prešovské materské školy – MŠ Bajkalská, MŠ Bernolákovaa MŠ Jurkovičova v spolupráci so ZUŠ – Výtvarný odbor v Prešove. Projekt sa koná v rámcipodujatí slovenského predsedníctva v Rade EÚ a zapojili sa doň aj deti predškolskéhooddelenia Európskej školy v Bruseli.Niekoľkomesačné úsilie detí vrcholí v týchto dňoch výstavami výtvarných diel, ktoré vznikliv rámci projektu. Koncom októbra ich organizátori prezentovali verejnosti v GalériiRozhlasu a televízie Slovenska v Bratislave. Oddnes budú vystavené v Galérii IFALABORATORY v Bruseli, ktorá využíva umenie ako metódu. Na dnešnej vernisáži sazúčastňuje aj skupina 12 pedagógov zo Slovenska, ktorých do Bruselu pozval europoslanecMiroslav Mikolášik (EĽS/KDH). “Projekt Eurorozprávky je úžasnou reprezentáciou Slovenska
ako mladej, vzdelanej a kultúrnej krajiny. Je pre mňa veľkou cťou môcť byť súčasťou tohto
úspešného a inšpirujúceho diela,” uviedol Mikolášik. Aj pod jeho záštitou sa koná vernisážvýstavy v Bruseli.Vernisáž výstavy Eurorozprávky sa dnes v Bruseli koná za účasti viacerých významnýchhostí, chýbať nebude ani veľvyslanec SR v Belgicku Stanislav Vallo.Autor: -ts-/er
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Nezabudnuteľné zážitky šikovných slovenských pedagógov v
Bruseli

17. novembra 2016Pedagógovia zo Slovenska rekapitulujú svoje zážitky, ktoré im priniesol projektEurorozprávky.
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„Zavŕšenie výtvarného projektu EUROROZPRÁVKY v Bruseli sa konalo v dňoch 13. až 15.novembra 2016 vďaka osobnému pozvaniu poslanca Európskeho parlamentu MUDr.Miroslava Mikolášika. ll. slávnostné otvorenie výstavy európskeho výtvarného projektuEUROROZPRÁVKY v Galérií ifa laboratory Brusel bolo výbornou prezentáciou Slovenska,pričom naše mesto Prešov reprezentovala slovinská rozprávka „DINOSAURUS PIKO“ (MŠBernolákova 19), slovenská rozprávka „AKO IŠLO VAJCE NA VANDROVKU“ (MŠĽubotice), talianska rozprávka „PINOCCHIO“ (MŠ Bajkalská) a MŠ Jurkovičova 17. V Bruselireprezentovala naše mesto a školu aj naša pani učiteľka Mgr. Renáta Horňáková, ktorá bolajednou z vylosovaných projektových učiteliek. Vernisáž otvárali svojimi pozitívnymia obdivnými príhovormi: pán poslanec Európskeho parlamentu MUDr. M. Mikolášik, pánveľvyslanec SR v Belgicku S. Vallo, pani Javorčíková – manželka pána veľvyslanca SR naStálom zastúpení SR pri EÚ, pani Clothilde Godard – hlavná koordinátorka pre výtvarnúvýchovu lll. Európskej školy v Bruseli. Veľké poďakovanie všetkým zúčastneným vyjadrilaautorka projektu pani M. Zuščinová. Atmosféra vernisáže bola príjemná pre všetkýchzúčastnených. Deti v doprovode rodičov sa „ponorili“ do deja rozprávok a obdivovalipriestorové práce. 12 projektových učiteliek, riaditeliek MŠ zo Slovenska malo možnosťnavštíviť sídlo Európskeho parlamentu v Bruseli, Parlamentária a absolvovať krátkuprehliadku historického mesta. Bolo zaujímavé vidieť Európsky parlament „ako živýorganizmus“, ktorý je otvorený pre ľudí, študentov. Poslednou bodkou EUROROZPRÁVOKbude ešte výstava v Caraffovej väznici od 8.12.2016 pre širokú verejnosť nášho mesta podzáštitou pani primátorky mesta Prešov Ing. Andrey Turčanovej.“
Renáta Horňáková, MŠ Bernolákova
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„V mene Materskej školy na Hollého 3 v Hlohovci sa Vám chcem poďakovať, že ste vymyslelinádherný projekt Eurorozprávky. Aj keď cesta k cieľu bola popretkávaná rôznymiprekážkami, ktorými projektové učiteľky spolu s vedením museli čeliť, som veľmi rada, žesa nám to spoločne podarilo dotiahnuť do záverečného cieľa a deťmi vytvorené jedinečné,nádherné a originálne diela sú prezentované až v ďalekom Bruseli. Opäť sa potvrdilo, žematerinky sú veľmi kreatívne a spoľahlivé. Musím konštatovať, že každá jedna materskáškola pri plnení projektu dala maximum a pristúpila k nemu zodpovedne. Svedčí o tomúžasná výstava, ktorá je nainštalovaná v Bruselskej galérii. Pri vstupe do galérie návštevníkaoslní svojou nádhernou a pestrou paletou farieb a celá miestnosť je presvetlená a naplnenápozitívnou energiou. Som veľmi rada, že som sa mohla zúčastniť vernisáži v Bratislavea hlavne vernisáži v Bruseli. Celé slávnostné otvorenie výstavy za účasti ctených hostí boloveľmi dojímavé. Neviem ako ostatných, ale mňa na konci dňa, aj napriek únave z celého dňaplného zážitkov z návštevy parlamentu, prehliadky Bruselu…, príjemne hrialo pri srdci, keďsom videla odchádzať návštevníkov s úsmevom na perách. Veľké poďakovanie patrí p.poslancovi Mikolášikovi, ktorý nám sprostredkoval mnoho nových a zaujímavýchinformácii. Poďakovanie patrí aj stážistke, ktorá nás sprevádzala počas celého dňa a taktiežnám odovzdala veľa informácii. Taktiež ďakujem aj p. primátorovi za podporu pri projektea najväčšie ďakujem patrí projektovým učiteľkám a celému kolektívu materskej školy.Z celého pobytu v Bruseli si odnášam veľké nezabudnuteľné dojmy.“
Lívia Klostermannová, MŠ Hollého Hlohovec“Zo srdca ďakujem za možnosť prežiť krásny deň v centre Európy. Odniesla som si množstvoúžasných zážitkov. Zúčastniť sa tohto projektu bola pre mňa a našu MŠ veľká česť keďže ideo projekt, ktorý spája deti Európy cez výtvarné umenie a svet rozprávok. Ďakujem za úžasnúmyšlienku a nasadenie, želám Vám veľa zdravia a pohody do ďalších dní. Za seba musímpovedať, že aj na samotnú prácu europoslancov sa už dívam trochu ináč a toto poznaniebudem šíriť ďalej.“
Juliana Vadelová, MŠ Jilemnického, Spišská Nová Ves“Ďakujem veľmi pekne za možnosť vycestovať a spoznať novú krajinu. Bolo veľmi dobre,cesta a šoféri boli veľmi ohľaduplní a aj vďaka ním zbehla cesta oveľa rýchlejšie ako sa zdalo.Ubytovanie bolo fajne, páčilo sa mi, že tam bolo cítiť tú ich tradíciu a históriu, že sa toho držiaaj ten trh pred hotelom bol toho svedkom. Takisto aj večera v tej miestnej reštaurácii, páčilosa mi, že to nebolo moderné a dýchalo to tam tou ich kultúrou a takou rodinnou atmosférou.Pracovný team pána poslanca Mikolášika nás veľmi pekne previedol Bruselom a vďaka ichinformáciam som mala možnosť si to užiť ešte viac, lebo som vedela, prečo niektoré vecirobia tí ľudia a že ako to tam celé funguje. Ďakujem aj nášmu europoslancovi pánoviMikolášikovi za milé prijatie a za to, že sme sa dostali do centra diania nášho europarlamentu– za prehliadku po ňom. Takisto za prehliadku mesta – fakt sme videli to najdôležitejšie, malimožnosť mať obed v centre mesta, čo je pre mňa veľká česť, ochutnali sme všetky ichnárodne špeciality – hranolky, wafle, čokoládu a pivko – boli to nezabudnuteľné zážitky avyvrcholilo to milou a veľmi priateľkou vernisážou, ktorej sa zúčastnili fakt ľudia, ktorým nadeťoch záleží a vidia v nich potenciál. Takže veľká vďaka za všetko a prajem Vám veľa síl priďalších skvelých myšlienkach!”
Mária Glovová, MŠ Galaktická, Košice
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Hlavné mesto Európy privítalo jedinečné Eurorozprávky

22. novembra 2016Prvá historická prezentácia výtvarnej tvorivosti slovenských pedagógov a detí materskýchškôl v rámci Európskeho výtvarného projektu EUROROZPRÁVKY sa naplnila na pôde B RU S E L U pri príležitosti slovenského predsedníctva v Rade EÚ 2016!Nádherné reprezentačné priestory bruselskej Galérie ifa laboratory 15. 11. 2016 o 17:00hod. zažiarili farebnou paletou plnej čistej tvorivej energie slovenských a bruselských detí,ktoré stvárnili 69 rozprávkových projektov z 28 krajín Európskej únie. Veľká vďaka patrídeťom, tvorivým a zodpovedným pedagógom, ktorí v dlhodobom projekte okremvýstavných diel spracovali metodické materiály, knihu EUROROZPRÁVKY, DVD, informačnébrožúry, ktoré budú slúžiť pre všetky materské školy v rámci SR.

Na ll. vernisáži v Bruseli nás srdečne privítal europoslanec pán Miroslav Mikolášika odovzdal slovo veľvyslancovi SR v Belgicku pánovi Stanislavovi Vallovi, ktorý slávnostneotvoril ll. vernisáž, kde ocenil prácu pedagógov v súvislosti so slovenským predsedníctvom.Pani Javorčíková, manželka veľvyslanca SR na Stálom Zastúpení SR pri EÚ sa vo svojompríhovore dotkla detskej duše, z ktorej vychádza krásne čisté umenie vyjadrené hlbokýmemocionálnym zážitkom.

Autorka a koordinátorka projektu Mária Zuščinová citovala slová H.CH.Andersena „Život
každého človeka je rozprávka napísaná Božou rukou“, ktorá nás nabáda k vnútornej premene,
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aby sme sa stali dobrými ľuďmi a tak vštepovali prostredníctvom rozprávok našim deťomtie najlepšie morálne hodnoty, aby z nich vyrástli dobrí a čestní ľudia pre zjednotenúEurópu. Zároveň poďakovala prítomným za morálnu podporu, spoluprácu v projektea odovzdala diplom riaditeľovi a koordinátorke lll. EŠ ako aj knihu s 12 Eurorozprávkami.

Hlavná koordinátorka pre výtvarnú výchovu z lll. Európskej školy v Bruseli Clothilde Godardzdôraznila hlboké posolstvo spolupráce slovenských a európskych detí v spoločnomprojekte. Riaditeľka Galérie ifa laboratory Johanna Suo vyjadrila obdiv nad krásou detskéhovýtvarného umenia, ktoré bude pre bruselských divákov zaujímavou a pútavouprezentáciou. V závere boli odovzdané prezenty a kvetinové dary pre pozvaných hostí. Poslávnostnom ukončení bola prehliadka výstavy a recepcia, na ktorej sa prezentovala firma„Dobré zo Slovenska“.
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Eurorozprávka v Bruseli

24. novembra 2016Európsky výtvarný projekt realizovaný pri príležitosti predsedníctva SR v Rade EÚ 2016,navrhovaný autorkou projektu Máriou Zuščinovou, má svoje II. slávnostné pokračovanie.Dňa 15. novembra 2016 sa Eurorozprávka predstavila v Bruseli v Galérii IFA LABORATORYna Place du Jeu de Balle 71. Pomocnú ruku pri jeho realizácii podal europoslanec Európskehoparlamentu pán MUDr. Miroslav Mikolášik, ktorý srdečne a s láskou prijal učiteľky ajv Európskom parlamente. Vďaka nemu sa mohlo vernisáže zúčastniť 12 pedagogickýchzamestnancov materských škôl zo Slovenska.

Pri spoločnej prehliadke a prezentácií jeho práce sme diskutovali o výtvarnom projekte odjeho zrodu, náročnej ale veľmi príjemnej a obohacujúcej tímovej práci tohto „úžasnéhoa jedinečného projektu,“ tak ako to komentoval pán Mikolášik. Jeho úprimné ďakovné slovápatrili celému organizačnému tímu. Kyticu, ktorú pripravil ako svoje osobné poďakovaniesme s radosťou odovzdali v jeho zastúpení PaedDr. Renátke Gumanovej, ktorá obetavo as plným pracovným nasadením pomáhala pri organizácií výtvarného projektu spolu s Mgr.Dankou Voštinárovou a Táňou Darakovou riaditeľkami materských škôl v spolupráci so ZUŠ-VO v Prešove. Vernisáž otvorili významné osobnosti nielen zo Slovenska ale aj z Bruselu, a tohlavná koordinátorka pre výtvarnú výchovu III. Európskej školy pani Clothilde Godard. Pánveľvyslanec SR v Belgicku Stanislav Vallo, manželka pána veľvyslanca SR na Stálomzastúpení SR pri EÚ pani Javorčíková, pán europoslanec Mikolášik a samozrejme úvodnéslová patrili aj autorke projektu pani Márii Zuščinovej. Celým pobytom v Bruseli nássprevádzala hlavná asistentka pána europoslanca Miroslava Mikolášika, ktorá nám zároveňtlmočila slová vzácnych hostí. Ich úprimné slová v nás vyvolali obdiv, úctu a porozumenie.Záverečnú recepciu spríjemnilo pohostenie od generálneho sponzora Dobré zo Slovenskapána Miroslava Hrušku.Ostali v nás nezabudnuteľné zážitky a spomienky. Sme radi, že sme spoznali možnostispolupráce na medzinárodnej úrovni, vďaka profesionálnej tímovej práci skúsenýchpedagógov, ktorých spája chuť pracovať a prezentovať naše materské školstvo. Tam, kdeEurorozprávka začala, tam aj vo svojom rodisku končí. Po svojej zahraničnej ceste
v Bruseli, ju čaká ďalšia etapa pokračovania III. slávnostnej vernisáže dňa 08. 12.
2016 o 17:00 hod. v Mestskej galérii PKO Caraffovej väznici v Prešove. Tešíme saa želáme všetkým zúčastneným veľa sily a energie do ďalšej práce.
Autor: MŠ Bajkalská, Prešov



58

Pozvánka na vernisáž v Prešove

1. decembra 2016Srdečne Vás pozývame na vernisáž výstavy Eurorozprávky v Prešove!
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Do predvianočnej atmosféry Prešova sa vrátila Eurorozprávka

8. decembra 2016Dňa 8. decembra 2016 sa uskutočnila lll. vernisáž unikátneho výtvarného projektuEUROROZPRÁVKY v Galérii PKO – Caraffova väznica v Prešove.Slávnostne lll. vernisáž otvorila primátorka mesta Prešov, p. Ing. Turčanová, ktorá vyjadrilaslová vďaky a obdivu nad týmto jedinečným projektom, v ktorom je ukrytá nielen krásaa nevinnosť detskej duše, ale aj bohatá tvorivosť v podobe výtvarnej tvorby pod odbornýmvedením našich pedagógov. Riaditeľka MŠ Bajkalská, p. PaedDr. Gumanová z hĺbky srdcavyjadrila úprimné slová vďaky za spoluprácu všetkým, ktorí vložili do projektu svoje úsilie,aby sa naplnil zámer a cieľ, ktorým bolo prezentovať našu krajinu počas obdobiaSlovenského predsedníctva v Rade EÚ aj prostredníctvom výtvarnej tvorby našich detí.

„Niet krajších rozprávok, ako sú tie, ktoré napíše sám život“Rovnako aj autorka projektu EUROROZPRÁVKY p. Zuščinová vyjadrila poďakovanie trommaterským školám v meste Prešov, ktoré prijali výzvu na spoluprácu v tomto projektea počas celého projektového obdobia vložili do svojej práce nielen veľké nasadenie a svojdrahocenný čas, ale aj kreativitu a lásku k umeniu a deťom. Práve vďaka tejto harmonickejspolupráci sa projekt EUROROZPRÁVKY stal skutočným jedinečným európskym projektomv rámci materských škôl na Slovensku. l. ll. a lll. vernisáž je dôkazom toho, že prácaorganizátorov projektu a tvorivá práca slovenských pedagógov a detí v materských školáchje na vysokej profesionálnej úrovni a nám ostáva len veriť, že láska k umeniu a tvorbe budev našich deťoch naďalej prekvitať. Program III. vernisáže spríjemnili deti MŠ Bajkalskáv Prešove so svojim umeleckým prevedením rozprávkového Pinocchia, ako aj deti so ZUŠv Prešove so svojou hudobnou tvorbou. Na záver, moderátorka p. Kmetony ukončilaslávnostnú časť vernisáže citátom od autora knihy Malý princ, Antoine de Saint-Exupéry:
„Všetko, čo je v človeku krásne, je očami neviditeľné„ a v tomto duchu aj popriala šťastnéa veselé vianočné sviatky. Slávnostné otvorenie III. vernisáže bolo ukončené recepciou, naktorej sa hostia mohli pokochať krásou a kreativitou detí MŠ, ktorá bola prezentovanáprostredníctvom priestorových a plošných výtvarných prác.Výstava potrvá v Caraffovej väznici v Prešove do 5. 1. 2017 a my Vás na ňu srdečnepozývame, aby ste si v tomto vianočnom období zaspomínali na svoje detstvo aj vďakaprojektu EUROROZPRÁVKY.



60

´´Práca učiteliek materských škôl nie je profesiou, ale poslaním´´

22.decembra 2016“Vernisáž v Prešove bola poslednou v poradí v rámci výtvarného projektuEUROROZPRÁVKY. Úsilie celého organizačného tímu projektu bolo ukončené a ich činnosťdosiahla vrchol. Chcem poďakovať v mene svojom, ale určite i v mene ostatnýchprojektových učiteliek hlavne autorke projektu pani Márii Zuščinovej, ktorá svojoumyšlienkou zapálila ohníčky v srdciach učiteliek a detí našich slovenských materských škôl.Spolu s ostatnými organizátorkami projektu z troch materských škôl v Prešove umožnilinám i našim deťom zažiť vrcholnú výtvarnú projektovú tvorbu, ktorú sme určite mnohépočas našej pedagogickej praxe s deťmi ešte nezažili. Základom každej výtvarnej činnostiv MŠ je tvorivosť a tá sa prejavila v náročnom projekte nielen v samotnej výtvarnej tvorbe,ale i v dramatickej, hudobnej a pohybovej činnosti. Postupne sme inšpiratívne a kreatívnepristupovali k spracovaniu vylosovaných rozprávok. Nádherný zážitok z vykonanej práceprišiel hlavne pri ukončení a prehliadke všetkého, čo sme  s našimi deťmi vytvorili. Dobrýpocit z vykonanej práce a príjemné mrazenie nás naplnilo po zhliadnutí skrátenej verzieDVD.  Pedagógov, ale i deti. Uvedomenie si dlhej cesty, po ktorej sme prešli k vytúženémucieľu bolo to, čo sme pocítili asi všetci, najviac však autorka, ale i všetky organizátorkyprojektu. Bola to náročná niekoľkomesačná práca. Museli sme sa popasovať s rýchlosťouniektorých zadaní, časovou tiesňou, množstvom pokynov zo strany organizátoriek, alevýsledok- ten stál za to. Úspech na Slovensku i za jeho hranicami v Bruseli. Autorkaprojektu, členky organizačného tímu, ale i my všetci sme odovzdali určite maximum, cezdarovaný čas, obetu, ochotu, nasadenie, lásku a tvorivosť, ktorú sme predviedli v celej šírkeprojektu. Ďakujeme za krásny zážitok! Poďakovanie patrí aj p. primátorke mesta Prešov,ktorá ako sme počuli na vernisáži v Prešove, finančne veľkú časť projektu zastrešila.”
Erika Krajčiová, riaditeľka MŠ Ružomberok - Černová

“Dnešná doba sa vyznačuje rýchlym životným štýlom. Deti majú množstvo hračiek a knihyuž nie sú bežným darčekom . A aj preto naša materská škola na ulici Záborského,  ako jedináv meste Poprad sa potešila, keď sme sa mohli zapojiť do európskeho výtvarného projektupod názvom  „EUROROZPRÁVKY“. Naše deti sa každý deň stretávajú s rozprávkou, lebo svetbez nich je chudobný, emocionálne nenaplnený a preto to bola pre nás veľká výzva. Projektbol veľmi náročný, ale úspešný.  Tešili sa z neho deti, projektové učiteľky, ale aj rodičia, ktorí
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boli tiež aktívne zapojení. Preto nás veľmi potešilo stretnutie v Prešove, kde sme si mohliz rúk koordinátorky p. Zuščinovej prevziať diplom za účasť na tomto veľkom projekte.Zároveň sme sa zúčastnili tretej vernisáže v galérii PKO a obohatili sa o nové zážitky. Každáz nás, ktorá sa zúčastnila tejto vernisáže pochopila, že práca učiteliek materských škôl nie
je profesiou, ale poslaním. Asi aj preto ľudia, ktorí stáli pri zrode tohto euro projektu hoúspešne zvládli cestou z Bratislavu do galérie v Bruseli a späť domov, do Prešova.”
Katarína Stašová, projektová učiteľka MŠ pri ZŠ Záborského 13, Poprad

Vážená pani Mária Zuščinová a celý organizačný výbor europrojektu EUROROZPRÁVKY!Prišiel konečne deň, keď sme s veľkou túžbou a očakávaním mohli osobne spoznať dňa 8.12.2016 na III.vernisáži v Prešove usporiadateľov a výtvarné projekty europrojektuEUROROZPRÁVKY. Celá vernisáž mala profesionálny charakter a vysoko splnila našepredstavy. Niesla sa v duchu dobrých vzťahov a priateľstva. Teší nás, že organizátori ajnapriek nemalým prekážkam pokračovali svojou cestou a doviedli EUROROZPRÁVKY doúspešného konca. Všetkým patrí veľká vďaka a do ďalšej práce im prajeme veľa úspechova dobrých nápadov.
Irena Novotná a Mária Palubová, projektové učiteľky a riaditeľka Mgr. Valéria
Mačugová - Materská škola Levoča, Ul .J. Francisciho 8/1674

Primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová slávnostne otvorila lll. vernisáž v Galérii
PKO-Caraffova väznica Prešov, 8.12.2016
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Ďakujeme, Eurorozprávky!

24.december 2016S vďakou všetkým, ktorí vdýchli eurorozprávkovým postavám život, Vám želáme nádhernéVianoce a šťastný nový rok 2017!
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Autorka a koordinátorka projektu Mária Zuščinová
Hlavní organizátoriMŠ Bajkalská 31, Prešov, riaditeľka PaedDr. Renáta GumanováMŠ Bernolákova 19, Prešov, riaditeľka Mgr. Dana VoštinárováMŠ Jurkovičova 17, Prešov, riaditeľka Tatiana DarákováZUŠ – VO, Októbrová 32, Prešov, riaditeľ Mgr. Ľubomír Gumanučiteľka PaedDr.Ivana Pančáková
Projekt je pod záštitouSlovenského Predsedníctva v Rade EÚZastúpenia Európskej komisie SRMinisterstva školstva, vedy, výskumu a športu SRPrimátorky mesta Prešov, Ing. Andrey TurčanovejProjekt podporil MUDr. Miroslav Mikolášik, poslanec EP
Na projekte spolupracujúPhDr. Viera Hajdúková PhD. Ministerstvo školstva, vedy,výskumu a športu Slovenskej republikyMgr. Bibiána Šabeková, Odbor školstva OÚ v PrešoveIng. Ivana Hrušková, ekonomicko-administratívna agendaMaterské školy v rámci Slovenska a lll.EŠ v Bruseli
Hlavný partner výstavy a medzinárodnej konferencieRTVS, Galéria Slovenského rozhlasu Mýtna 1, Bratislava
Mediálny partner: RTVS
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