Záverečná správa o realizácii projektu „Poďakovanie za úrodu," a „Október,
mesiac úcty k starším"
Toto podujatie bolo uskutočnené 8.10.2016 a začalo sa slávnostnou svätou omšou
v

kaplnke Sedembolestnej Panny Márie, ktorú celebroval v.d.p. kanonik Ján Pristač. Po sv.

omši nasledoval krojovaný sprievod s dožinkovým vencom do kultúrneho domu. Počas
sprievodu zneli z miestneho rozhlasu ľudové piesne. Po príchode do kultúrneho domu
nasledoval bohatý program v podaní súborov z miestnej časti Chyzerovce a to: Lupienok,
StreetLup, Trnky, Chyzerovčanka. Premiéru mala aj začínajúca detská hudobná skupina
Márnosť Blonďavá. Na tomto podujatí sa zúčastnilo cca 200 ľudí, presný počet sa však
nepodarilo zistiť, keďže sa na podujatiach tohto typu nevyberá vstupné.
Spomínané podujatie, dotované mestom Zlaté Moravce sumou 300€, splnilo svoje
poslanie po každej stránke. Po kultúrnej sa rozvija hlavne v deťoch záujem o prácu v detských
súboroch, a prezentovanie sa na verejnosti, a vyvíja sa v nich prirodzená súťaživosť. Sú
vedené k láske k rodnej hrude, tiež k jazyku a obnovujú si staré zvyky a obyčaje. Po stránke
ven�jno-prospešnej,

takéto podujatia pôsobia výchovne nielen na deti, ale aj mládež

a dospelých. Na výstave ovocia a zeleniny poukazujeme na dôležitosť dopestovať si vlastnú
zeleninu a ovocie, ktoré nemáme prechemizované, robíme tiež osvetu, ako si od jari do jesene
dopestovať vždy čerstvú zeleninu a ovocie. Toto všetko sme na výstave ovocia a zeleniny
prezentovali, aby sme

v

ľuďoch podnietili záujem o samozásobenie sa a o snahu dopestovať

čo najkrajšie ovocie a zeleninu na budúcu výstavu.
Týmto podujatím sme vyjadrili svoju vďaku nielen za úrodu, ale aj našim starším
spoluobčanom, rodičom a starým rodičom,

za

našu výchovu, za to že nás viedli k láske

k prírode a k jej darom, aby sme aj my napÍňali obsah hesla: „Dedičstvo otcov zachovaj nám

pane!"

1. Textová časť

Cieľom projektu bolo zorganizovať tretí ročník word shopu novátorského umenia
netradičných kultúrnych aktivít, ktoré pomáhajú rozvíjať tvorivosť a morálny
rozvoj osobnosti detí a mládeže.

Tento project sa konal dňa 29. novembra 2016

v priestoroch MSKŠ.

Išlo o podujatia miestneho a regionálneho významu,

kultúrno -

vzdelávacie

podujatia, ktorých priebežnými aktivitami budú workshopy, ukážky z práce detí,
mládeže a dospelých, vedomostná súťaž a prezentácia špecifických schopností
detí a mládeže formou rôznorodých vystúpení (divadlo, spev, vernisáž, tanec„)
Rôznymi kultúrnymi aktivitami smer sa pokúsili rozvíjať tvorivosť detí a mládeže,
učiteľov k výmene svojich odborných skúseností.
Do wokshopu sa zapojili učitelia, seniori, žiaci škôl a školských zariadení. Podujatie
sa konalo už po tretíkrát

a

má cyklický charakter, pozostávalo z prezentácie

výtvarných techník, ktoré prezentovali učitelia základných a materských škôl
mesta Zlaté Moravce, z učenia sa rôznych techník - maľovanie na hodváb, kvetzy
z

netradičných materiálov, vytváranie dekorácie k vianociam a adventu.

Do projektu sa zapojilo približne 80 učiteľov , seniorov a žiakov mesta.

Projekt priniesol veľa pozitív a bol veľkým prínosom obyvateľom mesta Zlaté
Moravce.

