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Nech je vám Pán milostivý a nech vás požehná, Možno príde aj Mikuláš...
čítame pozdrav veriacim vo
Svätom písme. Tieto slová
nech sprevádzajú všetky naše
úprimné priania, ktoré sme
rozdávali aj prijímali v novom
roku. Z vianočných sviatkov si
odnášame radosť z narodenia
Ježiška, veď sa nám narodil
Spasiteľ, Kristus Pán, ktorý
zmenil svet. On sa kvôli nám
stal maličkým, prišiel na svet
ako bezbranné dieťa. Nechce
nás premôcť silou, ale žiada
našu lásku, aby sme ho mohli
pochopiť, prijať a milovať.
Betlehemské dieťa vedie
náš pohľad ku všetkým trpiacim a zneužívaným deťom vo
svete, narodeným aj nenarodeným. Učí nás milovať maličkých a slabých. Ježiš svojim
učením skrátil obšírne Sväté
písmo do slov ,,Milovať budeš
Pána svojho Boha celým srdcom, celou dušou a celou svojou mysľou ... Milovať budeš
svojho blížneho ako seba
samého (mt 22,37-40). Boh sa
nám stal darom, daroval nám

seba samého. Medzi mnohými darmi, ktoré sme nakúpili a
dostali, nezabudnime na tento
pravý dar Vianoc. Tento dar
nás tiež pobáda darovať sa
jeden druhému, darujme si navzájom náš čas. Otvorme náš
čas Bohu, tak sa uvoľňuje nepokoj, rodí sa radosť, sviatok.
Boh sa stal maličkým, aj v poníženom vzhľade hostie, malom kúsočku chleba nám dáva
seba samého. Aj preto nech
nás Betlehemské dieťa nenájde roztržitých alebo zaneprázdnených iba ozdobovaním našich domov a šiat. Prichystajme mu radšej svoju nesmrteľnú dušu vo svojich rodinách, v prostredí hodnom toho, aby sa v ňom cítil vítaný
vierou a láskou. Nech myšlienky na tento veľký Boží dar v
Betlehemských jasliach nás
potešujú po celý rok.
Z príhovoru svätého Otca
Benedikta XIV. spracoval
Ing. Sabol

V krajine Rozprávkovo
Nadácia pre deti Slovenska aj v roku 2006 prijala projekt
Združenia na pomoc ľuďom s
mentálnym postihnutím v Gelnici a z Fondu Hodina deťom vyčlenila na jeho realizáciu finančnú sumu 47.500 Sk.
Podporený projekt „Rozprávkovo„ prostredníctvom dramatoterapie, muzikoterapie a
artterapie podporuje rozvoj komunikačných a sociálnych zručností, ktoré ovplyvňujú vystupovanie dieťaťa v societe. Formou
dramatizácie a rolových hier má
prispieť k rozvoju samostatne sa
vyjadrovať, zrozumiteľne artikulovať, prispôsobovať tempo reči,
viesť dialóg, poznávať myšlienky a hodnoty, ktoré si zároveň
osvojuje. Zdokonaľuje pohybové schopnosti, upevňuje koordináciu pohybov a manipulačných zručností, čo dieťa postupne podvedome prenáša do každodenného života.
Základ práce s deťmi tvorí
hra s predmetom a bábkou ako

primeraná terapia reči a rozvoja
komunikačných zručností u MP
detí. V septembri preto navštívili deti nášho združenia divadelné predstavenie v Bábkovom divadle v Košiciach ako súčasť projektu.
Deťom sa v rámci projektu
raz do týždňa venuje Mgr. Zorka
Blaščeková v spolupráci s kňazom Mgr. M. Gazdíkom. Nenásilnou a hravou formou ich stimuluje k reči, učí ich hrať s bábkami, zreteľne sa vyjadrovať,
riešiť konkrétne životné situácie,
rozvíja u nich sociálne zručnosti. Deti sa na každé stretnutie
tešia a pekne spolupracujú, čoho výsledkom bola ich prezentácia s hrou O repke pri vítaní
Mikuláša v Centre voľného času
v Gelnici 6. decembra 2006.
Mgr. M. Pojdáková
Foto: Na zábere zľava: M. Loffler, J. Tancárová, P. Rejdovjan,
J. Mitrík, D. Brutovská počas
aktivít

V utorok 5.12.2006 v predvečer Mikuláša pripravili pracovníci CVČ pre deti z krúžkov,
ich rodičov i pre ostatné deti z
mesta podujatie Možno príde
Mikuláš ... Mikuláš ich nesklamal a prišiel za zvukov vianočnej hudby a zvonenia zvončeka.
Prihovoril sa deťom a pozrel si
kultúrny program, ktorý mu pripravili členovia tanečných
krúžkov. Po programe rozdával
deťom darčeky. Pri rozsvietenom stromčeku sa deti zabávali
do 19-tej hodiny. Počas Mikulášskej diskotéky deti súťažili za
sladkú odmenu. Mikulášsky večer v mestskej spoločenskej

sále sa vydaril. Deti odchádzali
šťastné a veselé. Veľká škoda,
že sa Mikulášska diskotéka nemohla predĺžiť, pretože na druhý
deň ich čakali školské povinnosti.
Na podujatí Centra voľného času v Gelnici sa zabávalo
172 detí a mládeže, ba dokonca
sa k nim pridali aj rodičia, ktorí
čakali na svoje ratolesti.
Odmenou pre pracovníkov CVČ
bola spokojnosť všetkých účastníkov podujatia Možno príde
Mikuláš...
Mária Kavuličová
CVČ, odd.KA

Vianoce v predstihu
Keď sa v roku 1997 otvorila
na gelnickom gymnáziu trieda
osemročného štúdia, pribúdali
postupne priestorové problémy,
ktoré sa riešili provizórne (predeľovaním chodieb, využívaním
náhradných priestorov - 2 učebne CVČ). Nemožno zabudnúť
na nevyhovujúci stav kuchyne.
Vzniknutý problém bolo treba
riešiť.
V roku 2003 vedenie školy
spolu s VÚC vypracovali projekt
prístavby a rekonštrukcie školy
a v septembri 2005 sa začali
realizovať práce na prístavbe.
Na sklonku školského roka v
júni 2006 sa rozbehla aj
rekonštrukcia hlavnej budovy.
Počas letných prázdnin a aj na
začiatku školského roka vládol v
škole čulý pracovný ruch.
Objem finančných prostriedkov,
ktoré sa preinvestovali, predstavoval sumu 26 miliónov korún
(20 miliónov - dotácia Úradu vlády SR, 6 miliónov - Košický samosprávny kraj).
Výsledkom niekoľkome-

sačnej práce je prístavba školy,
v ktorej sa nachádza 6 nových
tried, 3 kabinety s moderným
zariadením a nová kuchyňa,
ktorá spĺňa všetky normy kvality. K dispozícii je tiež zrekonštruovaná jedáleň. V súvislosti s
kuchyňou sa zvažuje možnosť
poskytovania stravovacích služieb pre organizácie a občanov
v meste.
V súčasnosti sa realizujú
dokončovacie práce v telocvični
a šatniach. Na úplnú rekonštrukciu však ešte finančné prostriedky chýbajú.
18. december 2006 bol
deň ako každý iný, no zároveň
bol dňom výnimočným. Na
Gymnáziu v Gelnici sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie
stavby. A keďže sa blížil čas
Vianoc, pre všetkých zamestnancov a študentov to bol darček - veľmi nevšedný, ale zároveň veľmi očakávaný.
Mgr. K. Blahovská
Gymnázium Gelnica

