
  
 

 

 

   

 

ÚVODNÍK 

Vážení čitatelia, milí naši Centráci 

Školský rok sa chýli ku koncu, ešte treba opraviť posledné 
známky, napísať záverečné testy a ani sa nenazdáte 
a budete od pani učiteľky preberať koncoročné 
vysvedčenie. Niekomu sa známky tento rok vydaria, niekto 
možno bude sklamaný, ale netreba vešať hlavu. Vždy si 
môžete zaumieniť, že budúci školský rok na sebe 
zapracujete, budete sa usilovnejšie učiť a potom bude vaše 
hodnotenie určite viac podľa vašich predstáv.  

Leto a s ním spojené letné prázdniny sú už za dverami. 
Určite sa všetci tešíte na rôzne aktivity, ktoré ste si 
naplánovali. Môžete sa stretávať s kamarátmi, chodiť na 
kúpalisko, na bicykel, korčule, na zmrzlinu, skrátka 
kamkoľvek len budete chcieť. Ale brány Centa neostanú 
v lete zatvorené. Práve naopak, aj v prázdninových 
mesiacoch pre vás, milí Centráci, máme pripravený 
zaujímavý program. Budeme spolu variť, športovať, 
tancovať, ale pôjdeme aj na salaš či na polia plné krásnej 
fialovej levandule. Určite si odnesiete veľa pekných 
zážitkov a spomienok. A keď v septembri opäť zasadnete 
do školských lavíc, aby ste nabrali nové vedomosti, radi si 
zaspomínate na pekné prázdninové chvíle.  

Náš letný program odštartujeme v miernom predstihu 
v stredu 29. júna návštevou Levandulandu v Malých 
Levároch. Na záver by sme si mohli popriať veľa pekných 
zážitkov a aby sme sa radi stretávali na našich 
prázdninových aktivitách.  
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ČO ROBÍME... 
... NÁŠ HARMONOGRAM POČAS ŠKOLSKÉHO ROKA 202
 
 Zriaďovateľom Centra záujmových aktivít je Obec Ve
finančnému príspevku z finančného mechanizmu EHP, nórskeho finan
deti fungujú v priestoroch Centra záujmových aktivít od roku 2009. V
zabezpečuje Obec Veľké Leváre v spolupráci s
pravidelných voľnočasových a sociálno-preventívnych aktivít pre deti a
ďalej rôzne workshopy, besedy a konferencie, 
funguje špeciálny prázdninový program. Viac informácií 
Čisté srdce alebo na  web stránke www.centrum.levare.sk
 
 

V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022 MÔŽU DETI NAVŠTEVOVA
 
KAŽDÝ DEŇ 13:00-15:00 Vlastný stôl
  15:00-16:00 Vlastný stôl
 
PONDELOK 14:30-15:30 Hudobno
  15:00–16:00 Športové a pohybové aktivity v
    16:00-17:00    Športové a
 
UTOROK 14:00-15:30 Varenie v
  
STREDA 14:00-15:30 Centráč
  16:00-19:00  Klubové ve
   
ŠTVRTOK    14:00-15:00 Debatníč
                        15:00-16:00   Babský klub (st. diev
 
PIATOK 14:00-15:00 Tvorivá diel
 

 

REDAKČNÁ RADA ČASOPISU CENTRÁČEK
Časopis Centráček vydáva OZ Čisté srdce a Centrum záujmových aktivít, V
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  Navštívte nás aj na našej novej fb stránke:
  Centrum záujmových aktivít Ve
 

 

 

NÁŠ HARMONOGRAM POČAS ŠKOLSKÉHO ROKA 202

om Centra záujmových aktivít je Obec Veľké Leváre. Centrum bolo zriadené
ného mechanizmu EHP, nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpo

priestoroch Centra záujmových aktivít od roku 2009. V súčasnosti chod Centra a
spolupráci s občianskym združením Čisté srdce. V centre sa po

preventívnych aktivít pre deti a mládež, aj podvečerné klubové aktivity, 
konferencie, jednorazové zážitkové podujatia pre verejnosť... Poč

Viac informácií nájdete na fb stránke Centrum záujmových aktivít Ve
www.centrum.levare.sk alebo osobne v Centre na Komenského 838, Ve

MÔŽU DETI NAVŠTEVOVAŤ V CENTRE TIETO AKTIVITY:

Vlastný stôl/PC – I. stupeň ZŠ (pomoc deťom pri príprave na vyu
Vlastný stôl/PC – II. stupeň ZŠ (pomoc deťom pri príprave na vyu

Hudobno-tanečné aktivity 
Športové a pohybové aktivity v telocvični ZŠ – I. st

17:00    Športové a pohybové aktivity v telocvični ZŠ – II. stup. ZŠ

Varenie v kuchynke centra 

Centráček – časopis, ktorý píšu deti 
Klubové večery (pre tínedžerov) 

Debatníček (ml. deti) 
16:00   Babský klub (st. dievčatá)  

Tvorivá dielňa  

REDAKČNÁ RADA ČASOPISU CENTRÁČEK 
Centrum záujmových aktivít, Veľké Leváre.  

 
Zuzana Pucherová, Veronika Bullová 

Agátka Poláková, Viktória Poláková, Viky Ludášová, Paťa Ludášová, Robo
eková, Nela Gallová, Vivien Gallová, Martin Vorlovský, Miška Uhrincová, Dianka 

Bartošová, Roland Bartoš, Andrej Danihel, Deniska Lizalová, Kristián Martoš, Michal Danihel
:   Lenka Masopustová 

Navštívte nás aj na našej novej fb stránke: 
záujmových aktivít Veľké Leváre, OZ Čisté srdce
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NÁŠ HARMONOGRAM POČAS ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022 

Centrum bolo zriadené vďaka nenávratnému 
ného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR. Aktivity pre 

asnosti chod Centra a  aktivity pre deti a mládež 
isté srdce. V centre sa počas roka realizujú okrem 

erné klubové aktivity, MAMAklub, 
Počas jarných a letných prázdnin 

Centrum záujmových aktivít Veľké Leváre, OZ 
Centre na Komenského 838, Veľké Leváre 90873. 

 V CENTRE TIETO AKTIVITY: 

om pri príprave na vyučovanie) 

om pri príprave na vyučovanie) 

I. stup. ZŠ 
II. stup. ZŠ 

Robo Kočnár, Fero Malinovský, 
Vivien Gallová, Martin Vorlovský, Miška Uhrincová, Dianka 

Bartošová, Roland Bartoš, Andrej Danihel, Deniska Lizalová, Kristián Martoš, Michal Danihel 

isté srdce 
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OBZRETIE ZA VEĽKOU NOCOU 

Veľkonočné sviatky sú najvýznamnejším kresťanským sviatkom. Sú oslavou zmŕtvychvstania Ježiša Krista 
a súčasne oslavou jari. Ľudia sa na tento sviatok pripravujú veľmi dlho. Kresťania duševnou prípravou, zobrazovaním 
utrpenia až po víťazné zmŕtvychvstanie. Jar symbolizujú maľované vajíčka, zajačiky, kuriatka a prútiky na korbáče, 
ktorými s chuťou chlapci vyšibú všetky dievky.  

Jar vlieva do sŕdc radosť.  

I keď veľkonočné sviatky skončili, spomíname na ne. Obohatili nás, vniesli spokojnosť do nášho myslenia a konania.  

Ako spomínajú Centráci?  
Jasmína Malíková 

U nás sa pred Veľkou nocou maľujú vajíčka, 
robí sa výzdoba a relaxujeme. Na Veľkú noc ráno ma 
vyšibe celá moja rodina. Brat, tato, bratranec. Ale táto 
veľká noc bola pre mňa najlepšia. Veľmi som si ju 
užila. 
 
Robko Kočnár 

18.4. sme slávili Veľkú noc. Je to veľmi 
krásny sviatok. Veľká noc je najstarší kresťanský 
sviatok. Kresťania si pripomínajú umučenie, smrť 
a zmŕtvychvstanie Pána Ježiša. Na Veľkú noc sa teší 
každý. Malé deti i dospelí. S mojimi dobrými kamošmi 
sme sa veľmi tešili. Jeden z nich práve pred Veľkou 
nocou dostal kiahne. Tak zo štyroch chlapcov 
(šuhajov) boli iba traja. Ráno sme sa stretli a išli sme 
šibať. Najprv sme vyšibali pani učiteľky a potom 
zvyšok rodiny.  

 
Kiara Vrabčeková 

Na Veľkú noc som sa veľmi tešila. Väčšinou 
máme s rodinou doma menšiu oslavu. Príde celá 
rodina a zabávame sa až do ďalšieho dňa. V tieto dni je 
aj šibačka. Pre chlapcov je to zábava, a pre nás, 
dievčatá, veľakrát utrpenie. No stále sú to sviatky 
zábavy.  
 
Miško Danihel 

Veľká noc. Veľmi som sa tešil. S mojím 
bratrancom sme dostali nápad, že budeme u nás i spať. 
Keď ráno vstaneme, pôjdeme vyšibať moju maminku 
a tetu. Vyšibali sme ich a potom sme sa stretli s našimi 
kamošmi a chodili sme šibať po celých Levároch. 
Vyšibali sme si dosť peňazí a sladkostí.  
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JAR – DEŇ VTÁKOV 

Kráľovná jar. Je nádherná. Príroda si oblieka do sviežej zelenej. Prvé kvietky nám núkajú svoju nežnosť. 
Vtáčiky nám spríjemňujú dni svojím spevom, vracajú sa k nám z ďalekých krajov. Stavajú si hniezdočká. Štebocú, 
ozývajú sa. Tešíme sa, ale súčasne si uvedomujeme, aké sú pre nás dôležité. Nielen svojím spevom, ale i ochranou 
prírody. Ochraňujeme ich. Stále, nielen 1. apríla, keď majú svoj sviatok. Deň, keď sa ľudia zvykli zabávať na sebe 
navzájom. Ale je to sviatok – DEŇ VTÁCTVA. 

  
Svoj vzťah k vtákom vyjadrili malí redaktori:  

Sebastián Martoš 
Mám rád, keď nám pod oknom spievajú 

vtáčiky. Páči sa mi, že sú malé a veselé. Vždy ma to 
poteší.  
 
Paťka Ludášová 

Rada mám lastovičky. Majú krásnu farbu. Sú 
veľmi pracovité. Chytajú muchy. Videla som hniezdo 
lastovičiek.  
 
Nela Gallová 

Vtáčiky sú pekné, milé, pekne spievajú. 
Poznám lastovičky, ďatle, sýkorky a drozda. Mám ich 
rada. Vtáčiky musíme veľmi chrániť. Ničia škodlivý 
hmyz a pekne spievajú.  
 
 
 

Agátka Poláková 
Mám rada lastovičky. Chytajú muchy. Na 

jeseň sedia na elektrických drôtoch. Mám rada všetky 
vtáky, lebo pekne spievajú. Musíme ich chrániť 
a starať sa o ne.  
 
Dianka Bartošová 

Mám rada vtáčiky. Poznám holuby, sokoly 
a vrabce. Rada kŕmim vtáčiky.  
 
Miriam Pucherová 

Mám rada, keď na našom dvore spieva kos – 
drozd. Mali sme na dvore malé drozdy. Majú tam 
veľké hniezdo. Lietajú k nám i holuby. Majú hniezdo 
na stĺpe, ktorý je na ulici. Chodia k nám i sýkorky. Sú 
milené. A ešte vrabce. Boli sme v sokoliarstve. Bola 
tam sova, orol i sokol. Na lampe pri ceste je hniezdo 
bociana. Bolo tam veľa vajec. Vtáčiky mám rada.  
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DEŇ NARCISOV 

Žltý narcis – symbol jari a nádeje do života. Súčasne symbol bola proti zákernej chorobe – rakovine. Jar – na 
uliciach stretávame mladých, starších aj starých ľudí ponúkať tento žltý, milý kvietok. Pripíname si ho na košele, 
blúzky a súčasne, podľa svojich možností, prispievame na boj proti tejto chorobe. Akcia Ligy proti rakovine sa stala 
symbolom solidarity s onkologickými pacientmi, pre mnohých  symbolom jari a nádeje do života.  

 
Prejavy malých redaktorov: 

Natália Luknárová 
Za narcisy zbierame peniažky, aby sme 

pomohli ľuďom s rakovinou a prispeli na kúpu liekov, 
prístrojov na ich liečenie a na zlepšenie starostlivosti 
v liečebných ústavoch.  
 
Nela Gallová 

Bojujeme s rakovinou. Každý rok dávame 
peniaze za narcis. Pomáhame chorým, lebo rakovina je 
veľmi zlá choroba.  
 
Agátka a Viki Polákové 

My vieme, aká zlá je táto choroba. Mala ju 
naša babka a zomrela na ňu. Bolo nám smutno. I my 
by sme radi pomohli, ale sme ešte veľmi malé.  

 
Robko Kočnár 

28. apríla sme mali príležitosť pod znakom 
žiarivo žltého kvetu – narcisu prejaviť podporu 
myšlienke boja proti rakovine na Deň narcisov. Zvykli 
sme si na to, že táto zákerná choroba zabíja v tej či 
onej forme milióny ľudí a možno práve preto, že ľudí 
postihnutých rakovinou je tak veľká skupina, zdá sa 
nám, že sme voči nej bezmocní. Preto na Deň narcisov 
veľa ľudí rado dá peniažky, z ktorých sa kupujú lieky, 
prístroje a je to pomoc pre všetkých postihnutých 
rakovinou.  
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DEŇ MATIEK 

Milé naše mamičky! 
Láska k vám je v našich srdciach neustále. Ale tento deň nám ponúka zvláštnu príležitosť otvoriť ich, vyjadriť 

vám našu lásku, úctu a vďaku za všetko, čo ste nám dali a dávate a vždy ste pri nás.  
Želáme vám veľa zdravia, šťastia, veľa krásnych slnečných dní. Všetka úcta a láska patrí vám, milé naše 

mamičky.  
 

Svoje srdiečka otvorili: 

Robko Kočnár 
Pre mamičku moju milú, ktorú mám rád, veľké 

srdce namaľujem, k sviatku jej ho dám. Na Deň matiek 
darujem jej jednu malú básničku, mamička hneď bude 
mať úsmev na líčku. Ľúbim Ťa, mamička. 
 
Adam Malík 

Moju mamičku mám veľmi rád. Keď som bol 
malý, zachránila si nejeden môj pád. Bomboniéru 
v ruke mám, bez váhania Tebe dám. Chcem, aby si 
vedela, že Teba mám rád.  
 
Kristián Martoš 

Maminka, ja Ťa veľmi ľúbim. Chodíš s nami 
na zmrzlinu, kupuješ mi Xbox. Milujem Ťa 
navždycky. Prajem Ti veľa zdravia, mamička moja.  
 
Agátka Poláková 

Mamička moja, vážim si Ťa, ľúbim Ťa. Staráš 
sa o mňa, perieš, varíš mi samé dobré veci. Buď stále 
zdravá.  

 
 
 

Dianka Bartošová 
Moja mamička, ja Ťa ľúbim. Budem Ti stále 

pomáhať. Staráš sa o mňa, kupuješ mi veci, chodíš 
s nami na prechádzku. Želám Ti zdravíčko a veľké 
srdiečko. 
 
Viki Poláková 

Mama je na mňa dobrá. Dobre varí. Pomáha 
mi s úlohami. Mamička moja, mám Ťa veľmi rada. 
Ďakujem, že si na mňa taká dobrá a za to, že tu pre 
mňa si.  
 
Patrícia Ludášová 

Mamička moja milá. Som rada, že Ťa mám, 
lebo sa o mňa staráš, varíš nám a pomáhaš mi, keď 
potrebujem. Mám Ťa rada. Si ku mne milá a dobrá. 
Šťastná som, keď sa na mňa usmeješ a pochváliš ma. 
Ďakujem Ti, že si tu. 
  
Michal Danihel 

Milá mamička! Nech Ti tento deň prinesie 
toľko šťastia a radosti, koľko lásky ty sama rozdávaš 
svojim najbližším po celý čas. Prajem Ti krásny Deň 
matiek. Ľúbim Ťa.   
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INTERVIEW S... 

... DOBROVOĽNÍČKOU CENTRA ZÁUJMOVÝCH AKTIVÍT 
BEÁTKOU ČERVENKOVOU 

V prvom tohtoročnom čísle nášho časopisu sme vám predstavili náš tím pracovníkov, milých a obetavých 
ľudí. Radi vás s nimi bližšie zoznámime v našom interview. Dnes sme sa porozprávali s dobrovoľníčkou Beátkou 
Červenkovou. 

 
Prezraďte nám niečo bližšie o vás.  

Som Leváranka, matka troch detí, zamestnaná, 
pracujem na zmeny. Pomerne dosť som zamestnaná.  
 
Čo vás viedlo k práci s deťmi v Centre? 

Môj syn navštevuje Centrum. Pozorovala som ich 
prácu, život detí a aktivity v Centre. Celkom ma to zaujalo. 
Kolektív pracovníkov ma rád prijal. 
 
Aké sú vaše dojmy, čo vám táto činnosť dáva? 

Mám rada deti, baví ma venovať sa im. Keď pani 
učiteľky robia s deťmi domáce úlohy, precvičujú učivo, 
ostatné deti potrebujú dozor, zaujatie hrami, rozprávaním. 
Maľujeme a zapájam ich aj do ostatných aktivít.  
Aké sú deti a ako sa s nimi pracuje? 

Deti sú niekedy suprové, inokedy vystrkujú rožky, 
ale sú celkom milé.  
 
Nezaťažuje vás táto činnosť? 

Do aktivít sa zapájam v čase voľna. Keďže 
pracujem na tri zmeny, niečo si po nočnej odspím 
a popoludní som v Centre. I keď som ako dobrovoľníčka 
bez nároku na odmenu, som spokojná, dobre sa cítim 
s deťmi v kolektíve pracovníkov.  
 
Kolektív pracovníkov si vašu ochotu, činnosť a aktivitu 
veľmi cení. Patrí vám veľká vďaka. 

 
INTERVIEW S... 

...CENTRÁKMI (MÔJ ŽIVOT ŠKOLÁKA) 
V škole: 

1. Najobľúbenejší predmet? 
2. Najpríjemnejšia chvíľa v škole? 
3. Najtrápnejšia chvíľa v škole? 
4. Čo vám chýba v škole? 

V Centre: 
1. Prečo chodím do Centra? 
2. Čo nám Centrum dáva?

Centráčci: 

Agátka Poláková 
V škole: 

1. Čítanie 
2. Keď sme sa hrali s bábikami v družine 
3. Keď som nevedela básničku o mačiatkach 
4. V škole by som chcela mať mobil 

V Centre: 
1. V centre sa rada hrám a učím 
2. Zlepšila som sa v matematike, je tu dobrá pani 

učiteľka, ktorá je dobrá, milá a niekedy prísna 
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Kristián Martoš 
V škole: 

1. Matematika 
2. Na telesnej výchove bolo veselo 
3. Keď som spadol a ostatní sa mi smiali 
4. Pomôcky na šport 

 
V Centre: 

1. Rád sem chodím, mám rád pani učiteľky a je 
tu veľa aktivít 

2. Chodíme na výlety a poznávame nové veci 
 
 
 
 

Kika Kočnárová 
V škole: 

1. Matematika 
2. Pondelok, lebo sa v škole otvára bufet a dobrá 

známka zo slovenčiny 
3. Keď ma pred celou triedou spolužiak plesol po 

zadku 
4. Mekáč 

V Centre: 
1. Lebo sa tu dobre naučím a hrám 

 
 
 
 

Starší Centráci 

Paťka Ludášová a Natálka Luknárová 
V škole: 

1. Matematika a slovenský jazyk 
2. Najlepší Deň detí 
3. Fotenie pred školou 

V Centre: 
1. Rady sem chodíme, lebo si tu urobíme domáce 

úlohy a sú tu dobré pani učiteľky 
 
Robko Kočnár 
V škole:  

1. Telesná výchova a slovenský jazyk  
2. Lyžiarsky zájazd a Noc s Andersenom 
3. Nemám, alebo si nepamätám 
4. Televízor, mobily 

V Centre: 
1. Mám rád pani učiteľky, ktoré sú dobré 

k deťom a dobre sa tu zabavím 
2. V Centre je všetko dokonalé 

 
Vivien Gallová 
V škole:  

1. Nemčina, telesná, fyzika 
2. Keď mám super náladu 
3. Keď chcem povedať vtip a nedarí sa mi 
4. Povolené telefóny a mať voľné hodiny 

V Centre: 
1. Lebo sa tu dobre cítim a naučím sa tu 
2. Cítim sa tu fajn a sú tu super učiteľky 

 
Miško Danihel 
V škole:  

1. Telesná výchova a geografia  
2. Keď dostanem jednotku  
3. Niečo nepríjemné pred dievčatami  
4. Nové rakety 

V Centre: 
1. Aby som sa niečo naučil 
2. Treba nový biliard 

 
Nikolas Cifra  
V škole:  

1. Telesná výchova, informatika 
2. Keď dostanem jednotku  
3. Spadol som zo schodov 
4. Niečo nové, zábavné  

V Centre:  

1. V centre je zábava a dobré pani učiteľky  
2. Dobrý pocit  

 
Sebastián Cifra 
V škole: 

1. Matematika 
2. Keď príde pani učiteľka na matematiku  
3. Keď mi niekto odtiahol stoličku a ja som 

spadol 
4. Každý deň tri hodiny telocviku 

V Centre:  

1. Mám rád pani učiteľky  
2. Mohli by sme chodiť viac na dvor, keď je 

dobré počasie  
 
Ferko Malinovský 
V škole: 

1. Fyzika 
2. Keď dostanem jednotku 
3. Plakanie v prvej triede 
4. Turnaje v škole 

V Centre:  

1. Lebo mám rád pani učiteľky 
2. Získavam nové informácie 

 
Dobré je poznať pohľad a pocity detí z ich strany. 

Zaujímavé sú ich záujmy, pocity. Ak chceme zhrnúť 
ich vzťah k predmetom, vedie matematika, telocvik 
a slovenský jazyk, tešia sa z dobrých známok 
a v Centre majú radi pani učiteľky. Máme z detí 
radosť.  
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MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ 

Hurá, hurá. 1. jún-MDD. Je to náš sviatok. Deň radosti, veselia, príjemných a šťastných chvíľ. Konečne ho 
môžeme osláviť so spolužiakmi, kamarátmi, radostne a veselo. Ustalo obdobie pandémie. Medzinárodný deň detí sme 
oslávili v škole, v dedine, na ihrisku i doma s rodinou.  

 
O tom, ako sme oslavovali v Centre, svoje zážitky uvedieme my, malí i veľkí Centráci vo svojich príspevkoch: 

Agátka a Viki Polákové 
Oslava MDD sa nám veľmi páčila. Boli tu hry 

s loptou, hojdali sme sa na hojdačkách, skákali na 
trampolíne a súťažili s loptou (dribling). Dostali sme 
cukrovú vatu, džúsik, melón, malinovky. Ujo na grile 
nám pripravil super opekačku. Bolo to veľmi dobré.  
 
Andrej Danihel 

MDD-sviatok, ktorý každé dieťa miluje. Deti 
vtedy môžu robiť čo len chcú. Sú aj zábavy, ktoré deti 
majú rady, koncerty, diskotéky, darčeky. Ja ako dieťa 
som rád, že som mohol oslavovať v Centre 
záujmových aktivít. Páčili sa mi aktivity, ako napríklad 
futbal, maľovanie, robenie cukrovej vaty, grilovanie. 
Keby nebolo takýchto aktivít, svet by nebol šťastný.  
 
Miško Danihel 

MDD. To je náš deň. V škole sme mali úžasný 
program. Volalo sa to „Indiánsky deň“. S kamošmi 
sme mali stanovište Rytmika. Učili sme menšie deti 
indiánsku hudbu. Každé dieťa, ktoré splnilo úlohy na 

všetkých stanovištiach, dostalo cukríky a rôzne 
sladkosti. My, ktorí sme boli na stanovištiach, sme 
dostali cukríky a vstupenky na diskotéku. S kamošmi 
sme pokračovali oslavami v Centre. Tam bola 
grilovačka, cukrová vata, zábava. Keď skončil 
program, išli sme s kamošmi na pizzu. Bol to skvelý 
deň.  
 
Vivien Gallová 

Je deň detí. V škole sme sa neučili. Mali sme 
Indiánsky deň. Chodili sme po stanovištiach 
a dostávali cukríky a vstupenky na diskotéku. Potom 
som išla do Centra. Bola tam veľká zábava. Mali sme 
grilovačku, cukrovú vatu, hudbu. Bola to proste 
výborná zábava. Oslavu sme zakončili na zmrzke. Bol 
to super deň.  
 
Ferko Malinovský 

MDD. Deň bol skvelý. V Centre sme mali 
opekačku, cukrovú vatu, melón, sladkosti. Hrali sme 
rôzne hry. Bolo nám výborne. Ďakujem.  
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TEŠÍME SA NA PRÁZDNINY 

Končí sa školský rok 2021-2022. Na čas sa rozlúčime so školou, spolužiakmi. Brány školy sa zatvoria.  
Leto. Slnko, voda, prázdniny, ktoré pre všetkých bývajú vytúženým cieľom. Možnosť oddychu, výletov, veľa nových 
zážitkov. Každý má svoje predstavy. Brány Centra sa nezatvárajú. Síce končíme s úlohami, cvičeniami, ale čakajú nás 
hry, zaujímavé aktivity, stretnutia s priateľmi a úžasné výlety. Každý deň má svoje prednosti, svoj program. Želáme si 
čo najkrajšie zážitky.  
 
Robko Kočnár 

Blížia sa letné prázdniny. Veľmi sa teším, že 
strávim viac času s rodinou. Budeme chodiť po 
dovolenkách. Môžeme hrávať viac futbal, navštevovať 
kamarátov. Veľmi sa teším na Centrum. Ako sa 
budeme v autobuse na výletoch smiať (rehotať). 
Prázdninový program v Centre je bohatý a zaujímavý.  
 
Miško Danihel 

Náš prázdninový program je bohatý. My 
máme plán s rodinou, aj s bratovou rodinou, pôjdeme 
do Chorvátska autom. Cesta nám potrvá asi sedem 
hodín. Veľmi sa na to teším. Keď sa budeme kúpať 
v mori, užívať si výhľad na more, skúšať gastronómiu.  
 
Adam Malík 

Na prázdniny sa teší každé dieťa. Ja sa teším 
dvakrát viac. Je to pre mňa veľké potešenie, keď 
začnem chodiť s kamarátmi a rodinou po rôznych 
akciách.  

Andrej Danihel 
Teším sa na prázdniny kvôli dovolenkám, 

opekačkám, kúpaniu a stanovačkám.  
 
Sebastián Cifra 

Teším sa na výlety z Centra. Leto mám veľmi 
rád. Bazén je môj život. Rád hrám futbal. Teším sa na 
futbal do Bratislavy. Rád by som išiel do Istambulu.  
 
Ferko Malinovský 

Teším sa na leto. Budem sa chodiť kúpať, 
bicyklovať. Z Centra budeme chodiť na rozličné 
výlety, do ZOO. V Centre hráme rôzne hry, pani 
učiteľky sú na nás dobré, treba si to vážiť.  
 

Želáme si navzájom krásne prázdniny plné 
slnka, radosti, oddychu, aby naše stretnutie v septembri 
bolo radostné a v plnom zdraví sme začali nový 
školský rok 2022/2023 

 
LETNÝ PRÁZDNINOVÝ PROGRAM CENTRA BUDE BOHATÝ 

MILÉ DETI,  
Prázdniny sú predo dvermi. Je pripravený pre vás bohatý prázdninový program. Čakajú na vás výlety a 

zážitkové workshopy, ale aj tradičné prázdninové aktivity, akými sú tvorivé dielne, športové hry, letné varenie v 
kuchynke centra a prípravníček pre budúcich prvákov.  

ZAŽI LETO S CENTROM! Aj tento rok pripravila Obec Veľké Leváre pre deti a mládež v spolupráci 
Centrom záujmových aktivít, výlety a zážitkové podujatia počas prázdnin. Ak ešte nemáš žiadne plány, neváhaj a príď 
medzi nás. Prázdninové piatky budú nabité zábavou a novými zážitkami. Tak neseď len tak doma a ZAŽI LETO S 
CENTROM. Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj.  

POĎ S NAMI NA VÝLET – SPOZNAJ DOLNÉ ZÁHORIE! Tento rok prichádza centrum aj s novým 
prázdninovým programom. V rámci projektu Spoznaj Dolné Záhorie, ktorý vypracovalo OZ Čisté srdce a finančne 
podporila Miestna akčná skupina Dolné Záhorie, na vás čakajú výlety na mnohé krásne miesta nášho regiónu. 
Navštívime spolu napríklad Raj koní v Gajaroch, salaš pri Stupave, vyberieme sa aj do malackých krýpt a kaštieľa, a 
na ďalšie pekné miesta nášho regiónu. Neváhajte, a Spoznajte naše Dolné Záhorie. Je krásne! 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE O VÝLETOCH A LETNOM PROGRAME NA PLAGÁTIKOCH A NA TEL. 
ČÍSLACH 0911 779311 alebo 0904 401649.  

TEŚIME SA NA VÁS, DETI! 
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