
     
    

    

    

      

ÚVODNÍK 

Milí čitatelia 

Držíte v rukách prvé tohtoročné číslo nášho
Tentokrát pripadla milá úloha napísať úvodník

Nuž, rok sa s rokom zišiel. A prvé, čo mi napadá, je 
vďačná“. Byť vďačný za všetko, čo sme dostali
za to, už možno nemáme... A práve preto môžeme by
vďační. S vďačnosťou v srdci prichádza
nefalšovaná a čistá. Nik nám ju nemôže vzia
nedovolíme. 

Tak aj ja chcem stále byť vďačná. Za všetko.
rok, aj za ten nový. Za rodinu. Za priateľov.
prácu. Za dary a talenty. Za dar viery. Za to, že sa môžem stále 
učiť niečo nové. Za ľudí, ktorí s láskou a rados
Za ľudí v Centre, v škole, v obci, ktorí sa s lás
Za všetky deti, ktoré chodia do nášho Centra. A

Tento časopis, pod  taktovkou pani Milky Ho
niekoľko rokov pre Vás s radosťou pripravujú 
Centrum záujmových aktivít vo Veľkých Levároch
veľká vďaka jej, i deťom. Vďaka patrí aj ostatným
koordinátorovi, animátorom a dobrovoľníkom 
ktorí prispeli k tomu, aby mohli aktivity v
pokračovať aj v roku 2016 (dobrovoľníkom, OZ
Veľké Leváre, Úradu BSK). A napokon, vďaka patrí 
čitatelia, za Vašu čitateľskú priazeň. Veríme, že aj v
nám ju budete preukazovať a náš časopis 
čítať. 

Nedá mi, aby som na záver nezacitovala z jedného 
ktoré si môžete prečítať v tomto čísle: „Centrum je pre všetky 
deti. Chodia do Centra rady a s úsmevom na tvári. Rady sa tu 
učia, pomáhajú si na aktivitách (...) Baví ma, ke
v Centre s nami hrajú a žartujú. Na Centre by sa nemalo ni
meniť. Sú tu veselí ľudia. O našom živote v 
Centráček. Tu píšeme príspevky do nášho 
každému hovorím, že Centrum a Centráček nemajú chyby

☺ Tak teda, nech to nemá chyby aj naďalej! 

Za celý tím Centra a OZ Čisté srdce Zuzana Pucherová

nášho časopisu Centráček. 
vodník, mne. 

čo mi napadá, je „buď 
o sme dostali, či získali... No aj 

práve preto môžeme byť za to 
srdci prichádza aj radosť. A je 
ám ju nemôže vziať, ak to sami 

ná. Za všetko. Za celý uplynulý 
Za rodinu. Za priateľov. Za stretnutia. Za 

Za to, že sa môžem stále 
radosťou žijú svoje dni. 

láskou venujú deťom. 
odia do nášho Centra. A nielen za tie...  

taktovkou pani Milky Hoďovskej, už 
pripravujú deti navštevujúce 
ľkých Levároch. Za to patrí 

aj ostatným p. učiteľkám, 
ľníkom Centra. Všetkým, 

mohli aktivity v Centre úspešne 
, OZ Čisté srdce, Obci 
ďaka patrí aj Vám, milí 

Veríme, že aj v tomto roku 
časopis sa Vám bude dobre 

jedného z príspevkov, 
Centrum je pre všetky 

úsmevom na tvári. Rady sa tu 
Baví ma, keď sa učitelia 

a Centre by sa nemalo nič 
 Centre je náš časopis 

ek. Tu píšeme príspevky do nášho časopisu. Rada 
ček nemajú chyby.“ 

 A buďme vďační... 

isté srdce Zuzana Pucherová 
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ČO ROBÍME... 

... NÁŠ HARMONOGRAM POČAS ŠKOLSKÉHO ROKA 

 Zriaďovateľom Centra záujmových aktivít je Obec Veľké Leváre. Obec Centrum zriadila vďaka nenávratnému 
finančnému príspevku z finančného mechanizmu EHP, nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR. Aktivity pre 
deti fungujú v priestoroch Centra záujmových aktivít od roku 2009. V súčasnosti chod Centra a hlavné aktivity pre deti 
zabezpečuje Obec Veľké Leváre. Niektoré aktivity pre deti, rodičov a verejnosť v priestoroch Centra záujmových aktivít 
zabezpečuje Občianske združenie Čisté srdce. Viac nájdete na www.centrum.levare.sk alebo osobne v Centre na Komenského 
838, Veľké Leváre 90873. 

 V Centre sú pripravené aktivity pre deti každý deň po školskom vyučovaní; v čase od 13 do 15 hod. pre deti I. 
stupňa základnej školy a od 14.30 do 16.00 hod. pre deti II. stupňa základnej školy. Za pomoci animátorov si deti môžu 
každý deň v Centre napísať domáce úlohy a pripraviť sa na ďalší deň do školy, či napísať si referát... Potom sa môžu hrať 
spoločenské a zábavné hry, alebo navštíviť niektorú z aktivít v Centre, alebo sa len tak porozprávať, alebo relaxovať pri hudbe.  

V ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017 MÔŽU DETI NAVŠTEVOVA Ť V CENTRE TIETO AKTIVITY:  

KAŽDÝ DE Ň 13:00-16:00 Vlastný stôl/PC – pomoc deťom pri príprave na vyučovanie 

    (vedú Beata Michálková a Margita Walterová, pomáha Milka Hoďovská) 

PONDELOK 15:00-15:45  Športové aktivity v telocvični ZŠ pre deti I. stupňa (vedú Jana Šurková a Dagmar Včelková) 

  15:45 - 16:30 Športové aktivity v telocvični ZŠ pre deti II. stupňa (vedú Jana Šurková a Dagmar Včelková) 
UTOROK 14:00-15:00 Centráček (vedie Milka Hoďovská, pomáha Zuzana Pucherová, Lenka Masopustová) 

  15:00-16:00 Babský klub (vedie Diana Balážová) 
STREDA 14:00-16:00 Kuchársky krúžok  (vedú Milka Hoďovská a Helena Horecká)     
ŠTVRTOK  13:00-16:00 Tvorivé dielne (vedie Lucia Ďuráková, pomáha Lukáš Richveis) 

PIATOK  14:00-15:00 Debatníček (vedú Tomáš Richveis a Diana Balážová) 
 
 

ĎALŠIE PRAVIDELNÉ AKTIVITY CENTRA  

Počítače: Každý deň môžu deti ísť na počítače po absolvovaní pravidelnej aktivity. Pri počítačoch deťom pomáhajú 
najčastejšie Tomáš Richveis, animátori Lukáš Richveis, Diana Balážová a Helena Horecká. 
MAMAklub: Dvakrát do týždňa (v utorok od 17.00 – 19.00 hod. a vo štvrtok od 10.00 do 12.00 hod.) sa v Centre 
stretávajú mamičky so svojimi detičkami na MAMAklube. Túto aktivitu zabezpečujú dobrovoľníčky občianskeho 
združenia Čisté srdce.  
Zážitkové podujatia pre deti, rodiny, verejnosť (výlety, workshopy, divadelné predstavenia, súťaže a hry, Deň 
dziňí, nocovačky...) celoročne pripravuje a realizuje OZ Čisté srdce v spolupráci s Centrom a inými organizáciami.  

Bezplatné základné sociálno-právne poradenstvo pre rodičov detí poskytuje právnik Mgr. Tomáš Richveis, každý 
štvrtok v čase od 10.00 do 12.00 hod. 

Aktuálnym koordinátorom je Mgr. Tomáš Richveis, ktorý zastupuje Mgr. Zuzanu Pucherovú, PhD. počas 
rodičovskej dovolenky.  

REDAKČNÁ RADA ČASOPISU CENTRÁČEK 

Redaktori:    Milka Hoďovská (MiHo),  Zuzana Pucherová (ZuPu), Tomáš Richveis (TR) 
Mladí redaktori:  Viki Šarközyová, Adrián Baláž, Aňa Molnárová, Miška Rigová, Gregor Polák, Samko Polák, Paľko 
   Polák, Viki Rajošová, Dominika Danihelová, Deniska Balážová, Mirko Baláž, Kristína Galbová, Mirko 
   Galba, Kristián Herák, Jessica Bartalská, Nina Allertová, Števko Dancsó, Peťka Balážová, Miško 
   Danihel, Magdalénka Galbová, Mário Uhrinec, Frederik Daňo   
Grafická úprava : Lenka Masopustová 
Editovanie časopisu 
a prepisovanie článkov:  Zuzana Pucherová, Tomáš Richveis 
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Už nám �uká na dvere 5. september – koniec letnej pohody, bezstarostných 
hier. Ešte sme plní vône slnka, potô�ika, ktorý žblnká, hebkej trávy, kvetov, 
po�a... No vraciame sa, škola volá. 

Nechce sa ti? Vysko� rezko, 
školský zvonec znie už z vrát. 

�akajú �a u�ebnice, �aká �a už kamarát. 
Na zážitky núdze nieto, užili sme pekné leto. 

A tak predsa každý trošku, prinesieme plnú nôšku 
do tried, ktoré spolu s nami rozozvu�ia sa spomienkami. 

Oddych kon�í, práca �aká, na školá�ku na školáka. 
Nesmú�te už kamaráti, leto sa nám o rok vráti. 

(zložila p. u�ite�ka Margita Walterová)
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Práca v škole je v plnom prúde. Úlohy, nové poznatky, rôzne predmety, milé 
pani u�ite�ky a milí u�itelia, cudzie jazyky, s ktorými sa boríme a domáce 
úlohy. Školská práca pokra�uje. Niektorí si domáce úlohy vypracúvajú 
v Centre záujmových aktivít. Okrem vypracúvania domácich úloh, �akajú na 
deti v Centre aj tomto školskom roku, rôzne aktivity: športové hry, kuchársky 
krúžok, �asopis Centrá�ek, tvorivé dielne, debatní�ek, babský klub, rôzne hry 
a sú�aže... Svoj poh�ad na Centrum vyjadrili mladí redaktori. (MiHo) 

Samko Polák: V Centre sa mi pá�i. Ve�a sa nau�ím, vypracujem si domáce 
úlohy. Ak nie�omu nerozumiem, pani u�ite�ky mi pomôžu. Máme tu 
kuchársky krúžok, �asopis Centrá�ek a iné zaujímavé aktivity. Do �asopisu 
Centrá�ek píšeme o svojich zážitkoch. V Centre chodíme aj na po�íta�e. 
Chodím sem skoro každý de�. Mám rád všetky pani u�ite�ky v Centre. 
�akujem im, že nás všetkých u�ia a zabávajú sa s nami.  

Pe�ka Balážová: Do Centra chodím rada. Mám rada všetky pani u�ite�ky. Je 
zábava. Tancujeme, varíme, chodíme na po�íta�e. Máme tu kuchársky krúžok. 
Vždy sa nie�o nové nau�íme. Máme krúžok Centrá�ek. Je to najlepší krúžok. 
Píšeme, aj sa nasmejeme. Chodíme aj na po�íta�e. Robíme si tu domáce úlohy. 
Máme aj babský klub. Rozprávame sa, aj pozeráme filmy. �alej sú tu tvorivé 
dielne a v telocvi�ni cvi�íme. Najviac ma baví kuchársky krúžok. 

Magdalénka Galbová: V Centre sa mi pá�i. Sú tu milé úžasné pani u�ite�ky. 
Môžeme tu vari�, ale hlavne robíme si pri pani u�ite�kách domáce úlohy. 
Chodíme na po�íta�e. Je tu úžasný �asopis Centrá�ek a vynikajúce pani 
u�ite�ky. Je to moje najlepšie Centrum. 

Mirko Baláž: Najviac sa mi v Centre pá�i, že sa tu môžeme hra�, máme 
kuchársky krúžok a máme tu pekné pani u�ite�ky. Pá�i sa mi, že sa tu okrem 
hier, u�íme a robíme si domáce úlohy. Najviac mám rád pani u�ite�ku 
Ho�ovskú a kuchársky krúžok. 

Pa�ko Polák: V Centre sú dobré pani u�ite�ky. Aj ke� sa mi niekedy nechce, 
som rád, že si môžeme s nimi urobi� domáce úlohy. Bavia ma hry, kuchársky. 
Chodím aj na Centrá�ek. Obe pani u�ite�ky, Walterová a Ho�ovská, sú na nás 
ve�mi dobré. 
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Ani�ka Molnárová: Za�ala sa 
škola. Som ve�mi rada, že sa 
nau�ím nie�o nové. Napríklad 
zlomky v matike. Pani u�ite�ky sú 
ve�mi milé. Stretnutie 
s kamarátmi ma teší. �akujem za 
všetko nové. 

Mário Uhrinec: Máme peknú 
triedu, plno kvetov, klavír. Ráno 
sa mi nechce ve�mi vstáva�. Ale 
ke� prídem do školy, som rád. 
Teším sa na všetky nové krúžky. 

Kristínka Balážová: Máme peknú 
triedu, milú pani u�ite�ku. Som 
v škole rada. Za�ínam chodi� na 
krúžok športovo-poznávací. 

Magduška: Rada chodím do 
školy. Teším sa na matematiku, 
ktorá ma baví, na pani u�ite�ku 
a spolužiakov. 

�
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Dominika D.: Centrum je pre všetky deti. Chodia 
do Centra rady a s úsmevom na tvári. Rady sa tu 
u�ia, pomáhajú si na aktivitách, pracujú na 
kuchárskom krúžku, baví ich �asopis Centrá�ek, 
Debatní�ek, tvorivé dielne, hry v telocvi�ni... 
Chodíme aj na výlety. Diev�atá majú Babský 
klub. Ja rada chodím do Centra preto, lebo je tu 
príjemne. Rada sa tu u�ím. Zaujímavé sú tvorivé 
dielne. Baví ma, ke� sa u�itelia v Centre s nami 
hrajú a žartujú. Na Centre by sa nemalo ni�
meni�. Sú tu veselí �udia. O našom živote 
v Centre je náš �asopis Centrá�ek. Tu píšeme 
príspevky do nášho �asopisu. Rada každému 
hovorím, že Centrum a Centrá�ek nemajú chyby 
�

Samko P.: Do Centra chodím rád. Pá�i sa mi tu 
všetko. Hry, krúžky, kuchársky, Centrá�ek, 
športové hry v telocvi�ni. Pá�i sa mi všetko. 

A�a M.: Do Centra chodím rada, lebo sú tu milí 
u�itelia. Pomáhajú nám nau�i� sa matematiku, 
sloven�inu, angli�tinu. Som rada, že nás u�ia 
s láskou, ochotou. Som im za všetko v�a�ná. 
Touto cestou sa Vám chcem za všetko 
po�akova�. 

Števko D.: Pá�i sa mi tu. Sú tu ve�mi zaujímavé 
hry a ve�mi dobré pani u�ite�ky. Rád si tu robím 
domáce úlohy, chodím na po�íta�e. V škole som 
si zlepšil známky. V Centre mi pomáhajú pani 
u�ite�ky, ktoré sa nám ve�mi venujú. Sú ve�mi 
dobré. �akujem im. Mám tu ve�mi dobrých 
kamarátov. Hráme sa spolu. Pomáhame si. Hráme 
futbal, hokej. Som rád, že ich mám. 

Gregor P.: Rád chodím do Centra. Mám tu ve�a 
kamarátov. Rozumieme si. Pomáhame si aj 
v škole. Zlepšil som si aj známky. 

Magdalénka: Do Centra chodím každý de�
a ve�mi rada. Mám tu kamaráta Miška, s ktorým 
chodím aj do triedy v škole. V Centre si robíme 
úlohy spolu s pani u�ite�kou. Dlho som dostávala 
zlé známky zo sloven�iny. Pani u�ite�ke v Centre 
sa podarilo nás aj s Miškom dou�i�, a dnes máme 
jednotky a dvojky. Je nám tu fajn. 

Miško D.: Každý de� chodím do Centra. Robíme 
si tu úlohy spolu s pani u�ite�kou a Magduškou. 
Tešíme sa, ke� dostaneme dobré známky v škole. 
Pomáhame si, ale aj spolu sú�ažíme. V Centre 
mám aj iných kamarátov. Kamaráti sme všetci. 

Mirko G.: V Centre sa mi pá�i, že si tu robíme 
domáce úlohy, že sú tu dobré pani u�ite�ky. 
Nau�ím sa zaujímavé veci. Mám rád tvorivé 
dielne, po�íta�e. U�ím sa hra� na klavíri. Je tu 
naozaj fajn. 

Spracovala MiHo  
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O jeseni možno poveda�: je krásna, pestrá, plná tajomstiev. 
Jesenné dni sú kratšie, sychravejšie, chladnejšie. Po krásnom 
slne�nom období za�al fúka� silnejší vietor. V záhradách 
oberáme ovocie, zbierame úrodu, pripravujeme si vitamíny na 
zimu. Deti si chystajú svoje školské tašky a pomôcky potrebné 
k vyu�ovaniu, brány škôl sa otvárajú. Za�ína vážna práca. Je 
koniec letného le�ošenia. Slnie�ko je �oraz zubatejšie, vetrík si 
�oraz �astejšie hvízda svoju rezkú pesni�ku. Veselo sa preteká 
s farebným lístím v parku, prehá�a sa pomedzi konáre stromov 
a �eše farbami hýriace koruny. Pohráva sa s množstvom 
šarkanov, ktoré križujú oblohu. Deti radostne výskajú, pá�i sa 
im veselý tanec na oblohe. K baletu sa pridávajú k�dle 
s�ahovavých vtákov. Odlietajú lastovi�ky, štebocú nám na 
pozdrav.  

Jese� je naozaj krásna. Príde každý rok v rovnakom �ase, no 
vždy je iná. Jej premenlivos� o�arúva. V lete a v zime sa príroda 
ve�mi nemení, no táto malá �as� roka zmenami priam prekypuje. 
Sta�í, ak sa lepšie pozriete a dáte mi za pravdu. (MiHo) 
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Deniska Balážová: Leto i prázdniny sú za nami. Je krásna jese�. 
Niektorí �udia ju nemajú radi, �asto prší. Naopak ja ju mám rada pre 
jej krásne farby, všade roztrúsené farebné listy. Iní �udia ju majú radi 
najmä kvôli hríbom, ktoré vtedy rastú. Mám rada jese�, ale teším sa aj 
na zimu.  

Miška Rigová: Prišla jese�. Lastovi�ky odleteli do teplých krajín. 
Zvieratká si chystajú potravu na zimu. Kon�ia sa práce v záhradách 
i na poliach. �udia zbierajú poslednú úrodu. 	astejšie prší, slnie�ko 
zápasí s mrakmi. Mne sa jese� ve�mi pá�i. Ke� silno fúka vietor a ja si 
vezmem šarkana a púš�am si ho do ve�era. 

Dominika Danihelová: Jese� je tu. Za�ínam pozorova� ako sa 
zafarbujú a padajú listy zo stromov. Zvieratká sa pripravujú na zmenu, 
chystajú si zásoby na zimu. Syse� znáša obilie do svojej skrýše. Lepšie 
sa mi dýcha ako v lete. Milujem kopy farebného lístia. Môžem do nich 
skáka� a jaši� sa.  

Viki Šarközyová: Jese� mám rada. Jej farby sú prekrásne. Smutno mi 
je, ke� sa s nami lastovi�ky lú�ia a odlietajú do teplých krajín. 
Striedajú sa slne�né a zamra�ené daždivé dni. Aj tak  má jese� svoju 
krásu. 

A�a Molnárová: Pá�ia sa mi farby jesene. Sú také krásne, že ke� ich 
vidím, som ve�mi š�astná. Krásne zafarbené listy robia �u�om rados�. 
S�ahovaví vtáci odlietajú do teplých krajín. Vetrík povieva. Deti 
zbierajú gaštany. Jese� je pekná. 

Kristínka Galbová: Jese� je ve�mi pekné obdobie. Padá lístie. Lú�ime 
sa s lastovi�kami. Za�ala sa škola. U�íme sa, získavame nové 
poznatky. Bývajú slne�né dni, ob�as naprší. Tešíme sa, ke� ideme do 
lesa na huby. 

Mirko Baláž: Na jese� oberáme jablká, hrušky. S maminkou hrabeme 
lístie. Ob�as sp�chne. Teším sa na zbieranie hríbov. Len aby boli.  

�
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Jese� je naozaj krásna a v jednom jej mesiaci si pripomíname jesennú krásu �udského života. Október – Mesiac úcty 
k starším. 

Úcta a láska je v našich srdciach stále. Ale tento mesiac nám dáva možno obzvláš� našu lásku prejavi� slovom, 
pohladením, pozdravom... �akujeme za všetko krásne, �o ste pre nás vytvorili. Za všetko, �o ste nám dávali a dávate 
doteraz. Bu�te dlho zdraví, š�astní. Užite si ve�a slne�ných dní. �akujeme. Máme Vás radi. Básne, ktoré uvádzame, 
slovami básnika vyjadrujú naše city. Cítime ich, i ke� ich nevieme vždy poveda�, vyjadri�. (MiHo) 

Starká 

Tvoje ruky, starká, 
vo�ajú jese�ou zoranej zeme. 

Tvoje o�i, starká, 
sú ako s��ava neba  

a k�d�ami sivých husí. 
Tvoje sivé vlasy, starká, 

sú ako babie leto, 
ktoré mi z�ahka šteklí tvár. 

Tvoje rozprávky, starká,  
to všetko je hviezda, 

ktorá mi ukazuje smer 
na mlie�nej ceste môjho 

vesmíru. 
Starká, 

rozprávka môjho detstva, 
�arovná rozprávka jari 

môjho života. 

Môj dedko
Môj dedko – �lovek dobrý, 

ve�a múdrych vecí vie: 
pre�o v rieke žijú bobry, 
pre�o ohe� v krbe tlie. 

Môj dedko – �lovek štedrý, 
zrejem z neho ako klas: 

viem už, odkia� dujú vetry, 
odkia� príde prvý mráz. 

Môj dedko – �lovek milý, 
máva teplú �udskú re�: 

sta�í slovo, a v tej chvíli, 
neistota zmizne pre�. 

Môj dedko – �lovek mäkký, 
pomáha mi objavi�: 

kde pramenia modré rieky 
a  najhlbší �udský svet. 
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Magduška: Babka moja, mám �a ve�mi rada. Uvaríš mi, �o mi chutí. Niekedy mi dáš 
cukríky. Som rada, že �a mám. Dedko, aj teba ve�mi �úbim. Želám vám obom ve�a 
zdravia. Dlho bu�te s nami. 

Frederik: Babky moje, obidve. Mám vás ve�mi rád. Teším sa, že vás mám. Mám rád 
i vás, mojich dedkov. Želám vám zdravie a rados� z vnú�at. 

Dominika: Milá babka a dedko. Vážim si vás po celý �as, aj ke� sme sa ob�as pohádali. 
Babka, mám �a rada z celého srdca. Želám ti ja, a celá rodina, ve�a zdravia a lásky, ktorú 
ty dávaš nám. Ja viem, že ke� niekedy zakri�íš, nemyslíš to zle. Chceš nám len dobre. 
Dedko, i teba mám ve�mi rada. Rovnako, ako babku. Budem �a ma� rada po celý �as, aj 
ke� so mnou nebudeš. 

Kristínka: Milá babka, mám �a ve�mi rada. Za ni� by som �a nevymenila. Želám ti ve�a 
zdravia, aby si bola dlho s nami, aby sme ti my, vnú�ence, vždy robili rados�. 

Pe�ka: Mám rada môjho dedka. Je pre m�a inšpiráciou. Ctím si ho po celý rok. Milý 
dedko, želám ti z môjho celého srdie�ka ve�a š�astia a zdravia. Aj ke� sa spolu málo 
vidíme, mám �a stále rada. Milá babka, mám �a rada. Si pre m�a oporou. �úbim �a. 
Chýbaš mi. Zo srdie�ka som si priala, aby si bola medzi nami. Stále �a �úbim. 

Miška: Babka moja, mám �a rada. Vážim si �a za to, �o každý de� pre m�a robíš, �o mi 
dávaš. Urobila by som pre teba �o len chceš, aj modré z neba. Vážim si �a a prajem ti 
š�astné roky, aby si dlho vydržala medzi nami. Lebo keby si zomrela, chýbala by si nám. 
Nielen mne, celej rodine. 

A�o: Úctu k starším môžeme prejavova� po celý rok. Ak ich slušne pozdravíme, 
pomôžeme prejs� cez cestu, uvo�níme miesto na sedenie a pomáhame vždy, ke� našu 
pomoc potrebujú. Moja babka, starenka, dedko a stare�ek boli vždy dobrí. Dedko mi 
zomrel, ke� som bol bábätko. Starenku a stare�ka som mal najradšej, lebo ma 
vychovávali. Zomreli. Chce sa mi plaka�, ke� si na nich spomeniem. Aj moja mama 
a tatko sú ve�mi dobrí. Milujem ich. Aj brata a sestru. Prajem zdravie všetkým starším 
�u�om. 

Viki Š.: Vážim si starších �udí. Pozdravím, pomôžem, ak potrebujú moju pomoc. 
Pomáham aj mame v domácnosti. Vysávam, umyjem riad. Pomôžem bratovi s úlohami. 
Maminka na m�a pracuje. Vážim si ju. Vážim si aj babku. Pomôžem s nákupom. Želám 
ve�a zdravia. 

Vyjadrenie Samka, Pa�ka a Gregora Polákovcov a Kristiána Heráka: 

Milí starkí. Vážime si Vás. �akujeme Vám za všetko, �o ste pre nás urobili a robíte. Sme 
radi, že ste medzi nami. Dávame Vám našu lásku. 

A�a: Vážim si starších �udí. Mala som starkého. Zomrel. Mala som ho ve�mi rada. Raz 
som sedela v autobuse, prišiel starší pán, uvo�nila som mu miesto, po�akoval sa mi. 
Po�ula som, ako jedna teta povedala, že som milé a slušné diev�a. Bola som š�astná, že 
som urobila dobrý skutok. Želám všetkým starším �u�om pokojnú starobu. 
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Jese� sa pomaly kon�í. Úroda z polí je zozbieraná. 
na ne �akajú. Najprv sa musia z tela dyne vybra
pochú�kou po�as zimy. Obsah vybratý. Kone
pod�a fantázie. V Centre sme vyhlásili už tradi
� zabezpe�il vedúci Tomáš. Deti – a nebolo ich málo 
Deti vyrezávali o�i a zuby. Ozdôb bolo ve
ve�mi šikovné. Dy�a  vyzdobená. Rozmýš
výtvoru. Meno sa našlo, �ažšie bolo zloži�
sa tu princezné, smutné i veselé. Chalani vytvorili pirátov, našli sa tu 
postavi�ky z rozprávok... Prišlo na predstavovanie výtvorov. Každý 
predstavil svoj výtvor, povedal o �om básni
bolo zaujímavé a básne veselé. Vedúci Tomáš vyhlásil nástup a
s dy�ami na dvor. Každému zapálil v dyni svie
svietili... Všetci boli veselí a odnášali si s

�������������������������������� !���"

Samko P.: De� dzi�í majú radi mnohí �
rôznych tvarov. S de�mi vyzdobia dy�u a
v Centre sme si vyzdobovali dyne. Vyrezali sme o
rôzne dy�ové hlavy. Dali sme do nich svie
Potom sme si s dy�ou svietili celou cestou domov.

Pe�ka B.: V Centre sme si vyrezávali dyne. Ja som si robila sam
princezná. Volala sa bláznivá princezná. Bola sranda. Mali sme pekný 
zážitok. 

Magduška G.: De� dzi�í bol najkrajší de�
Mija. Vymysleli sme si o našich výtvoroch aj básne. Bola to zábava.

Kristínka G.: Dostali sme dzine. Vyrezali sme si ich. 
Dali sme jej vlasy, klobúk a pavúka. Potom sme vyšli na dvor, zapálili 
svie�ku a dali ju do dzine. Bolo veselo. 

Viki R.: Stretli sme sa všetci v Centre. 
a pomenovali Tomáš. Potom nám vedúci zapálil kah
Nakoniec sme si dy�u zobrali domov. 

Nina A.: Na De� dižní sme prišli s Jessicou neskoro. Už sa nám dyne 
neušli. Pozerali sme na ostatných, vypo�
dvor, kde dyne pekne svietili. Hodnotenie práce sa 

Pa�ko P.: V Centre sme ozdobovali dyne. Potom sme do nich vloži
svie�ky a na dvore sme ich predvádzali. Zobrali sme si ich do
celú noc. 

Viki Š.: V Centre na nás �akali dyne, už vydlabané. Vyzdobili sme ich, 
pomenovali. Naša sa volala Tomáš. Povedali sme básn
Tomášovi. Pekne rozsvietili dy�u. Bolo veselo.

�
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polí je zozbieraná. Dyne sú posledné. Deti 
tela dyne vybra� jadierka, ktoré sú 

Kone�ne môžeme tvori� rôzne tváre 
Centre sme vyhlásili už tradi�ný De� dzi�í. Vä�šinu dy�í 

nebolo ich málo – sa pustili do práce. 
zuby. Ozdôb bolo ve�a. Za�ala fantázia. Deti boli 

Rozmýš�ali, aké meno da� svojmu 
ažšie bolo zloži� básni�ku, alebo príbeh. Objavili 

veselé. Chalani vytvorili pirátov, našli sa tu 
na predstavovanie výtvorov. Každý 

�om básni�ku, alebo krátky príbeh. Všetko 
Vedúci Tomáš vyhlásil nástup a odchod 

dyni svie�ku. Stmievalo som, dyne 
s rados�ou dyne domov. (MiHo) 
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í majú radi mnohí �udia. Vyzdobujú si okná dy�ami 
mi vyzdobia dy�u a tešia sa, aká je vydarená. Aj 

Centre sme si vyzdobovali dyne. Vyrezali sme o�i, nos, zuby a tvorili sme 
Dali sme do nich svie�ky a zapálili. Pekne svietili. 

ou svietili celou cestou domov.

Centre sme si vyrezávali dyne. Ja som si robila sama. Bola to 
princezná. Bola sranda. Mali sme pekný 

í bol najkrajší de�. Moja dy�a sa volala princezná 
našich výtvoroch aj básne. Bola to zábava.

: Dostali sme dzine. Vyrezali sme si ich. Naša sa volala Saxana. 
pavúka. Potom sme vyšli na dvor, zapálili 

Centre. Vyrezávali sme dy�u, ozdobovali 
pomenovali Tomáš. Potom nám vedúci zapálil kahan�ek. Bolo to pekné. 

Jessicou neskoro. Už sa nám dyne 
Pozerali sme na ostatných, vypo�uli si ich básni�ky. Vyšli sme na 

dvor, kde dyne pekne svietili. Hodnotenie práce sa mi pá�ilo. 

Centre sme ozdobovali dyne. Potom sme do nich vložili 
na dvore sme ich predvádzali. Zobrali sme si ich domov. Svietili 

akali dyne, už vydlabané. Vyzdobili sme ich, 
pomenovali. Naša sa volala Tomáš. Povedali sme básni�ku o našom 

�u. Bolo veselo.

�
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1.a 2. novembra každoro�ne pripomíname 
navštevujeme cintoríny, zdobíme hroby, zapa
príslušníkov a známych. Návšteva cintorínov patrí k
V týchto d�och sa zastavíme nad hrobmi svojich drahých, pripom
na tvárach spomínajúcich. I my, redaktori �
všetci zapálili svie�ky, ako prejav úcty k
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Dominika D.: Na Duši�ky sme boli na cintoríne 
�udia neš�astní. Zapálili sme svie�ky, pomodlili sme sa. Cestou domov sme spomínali na
doma, sadli sme ku stolu a spomienky pokra

Kristínka G.: Bol de�, ke� sme spomínali na zosnulého dedka, babku a
vyzdobili kvetmi, ožiarili svie�kami. Svie�
pamiatke.  

Magdalénka G.: Na Duši�ky sme boli na cintoríne. 
smutní.  

A�o B.: Na Duši�ky sme boli s rodinou na cintoríne. 
lebo vtedy je cintorín najkrajší. Ke� som prišiel k
to neuverite�né. Mohol som sa s nimi porozpráva
a vždy ich budem ma� rád. 

Viki Š.: S maminkou sme boli na cintoríne, zapa
s kamarátkou Viki obdivova� krásu svetiel. 

Pe�ka B.: Ve�er sme boli na cintoríne. 
smutná. Plakala som za našimi zomrelými. Nikdy na n

Mirko: S celou rodinou sme išli na cintorín. 
V Centre sa mi pá�ilo, ako každý z nás držal zapálenú svie

Ninka A.: Aj my sme boli na cintoríne zapáli
pradeda a prababku. Mama aj plakala za svojou babkou

Jessica B.: Kúpili sme svie�ky a vybrali sme sa na cintorín. 
sme sa. Potom sme autom prišli na pernecký cintorín
v Perneku sme zaspomínali na našich blízkych

Samko P.: Duši�ky – to je de�, kedy všetci 
sme na všetkých, ktorí nám zomreli. Mám rád tento de

Viki R.: Na Duši�ky sme vyzdobili hroby našich blízkych kvetmi, rozž
krásne. Spomínala som na moju ve�mi dobrú babku a
urobili. Spomínali sme aj ostatných zosnulých.

Pa�ko P.: S úctou sme prišli na cintorín, 
a v Malackách, kde sú pochovaní z našej rodiny. 
ešte dedko. Aj v Centre sme spomínali. Zapálili sme svie
medzi nami.

�

�
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pripomíname Slávnos� všetkých svätých a Pamiatku zosnulých
navštevujeme cintoríny, zdobíme hroby, zapa�ujeme svie�ky a spomíname na našich 

ávšteva cintorínov patrí k najstabilnejším tradi�ným prejavom všetkých vrstiev spolo
och sa zastavíme nad hrobmi svojich drahých, pripomíname si úryvky z ich života.

redaktori �asopisu Centrá�ek, sme zapa�ovali svie�ky na cintoríne
našim blízkym zomrelým, a v tichu chví�u spomínali. (
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ky sme boli na cintoríne s celou rodinou. Bolo to nádherné, aj smutné, vidie
�ky, pomodlili sme sa. Cestou domov sme spomínali našich nebohých. Ke

spomienky pokra�ovali. Smutné i veselé. Najviac sa mi pá�il ve�

 sme spomínali na zosnulého dedka, babku a tetu, ktorá zomrela mladá.
�kami. Svie�ky sme zapálili aj pri kríži za všetkých zosnulých 

ky sme boli na cintoríne. Zapa�ovali sme svie�ky, ako aj iní �

rodinou na cintoríne. Na hrob stare�ka a starenky sme dali kvety. 
� som prišiel k hrobu, skoro som plakal. Spomínal som s

nimi porozpráva�, zahra�. Vždy som mal v nich oporu. Spomínam na nich s

maminkou sme boli na cintoríne, zapa�ovali sme svie�ky, pálili sme aj pri kríži.
 krásu svetiel. Spomínali sme na tetu a prababku. 

er sme boli na cintoríne. Zapálila som svie�ky stare�kovi a tete. Bolo nám krásne, ale aj som bola 
smutná. Plakala som za našimi zomrelými. Nikdy na nich nezabudnem.  

celou rodinou sme išli na cintorín. Pálili svie�ky a spomínali na krstnú a deda. Maminka si aj poplakala. 
nás držal zapálenú svie�ku a v tichu spomínal na našich blízkych.

Aj my sme boli na cintoríne zapáli� svie�ky. Bolo pekné ako celý cintorín žiaril. 
za svojou babkou. Je to krásny sviatok, ale smutný.

vybrali sme sa na cintorín. Najprv na ve�kolevársky. Zapálili sme svie
sme sa. Potom sme autom prišli na pernecký cintorín, ktorý býva hrozný, ale teraz bol krásny.

zaspomínali na našich blízkych zomrelých. 

všetci �udia chodia na cintoríny, zapa�ujú svie�ky. Aj my sme išli. 
Mám rád tento de�, aj ke� je smutný. 

ky sme vyzdobili hroby našich blízkych kvetmi, rozžiarili sme ich svie
�mi dobrú babku a dedka. Ja mi za nimi smutno. Strašne si ich vážim. Ve

snulých. Ja na svoju zlatú babku a dedka nikdy nezabudnem.

sme prišli na cintorín, zapálili svie�ky a pomodlili sa. Boli sme na cintoríne v
našej rodiny. Mojej mamine zo�mrela babka a otecko, oteckovi zomrel otec. 

Centre sme spomínali. Zapálili sme svie�ky a ticho postáli a vzdali úctu našim milým, ktorí už nie sú 
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Pamiatku zosnulých. V týchto d�och 
našich zosnulých rodinných 

ným prejavom všetkých vrstiev spolo�nosti. 
ich života. Nejedna slza sa objaví 
�ky na cintoríne. Aj v Centre sme 

�u spomínali. (MiHo)  

celou rodinou. Bolo to nádherné, aj smutné, vidie�, akí sú niektorí 
ky, pomodlili sme sa. Cestou domov sme spomínali našich nebohých. Ke� sme boli 

�il ve�erný osvietený cintorín. 

tetu, ktorá zomrela mladá. Hroby sme 
ky sme zapálili aj pri kríži za všetkých zosnulých a vzdali sme úctu ich 

ky, ako aj iní �udia. Niektorí boli ve�mi 

starenky sme dali kvety. Šli sme ve�er preto, 
hrobu, skoro som plakal. Spomínal som s úctou. Ke� ešte žili, bolo 

nich oporu. Spomínam na nich s úctou 

ky, pálili sme aj pri kríži. Ve�er som išla 

tete. Bolo nám krásne, ale aj som bola 

deda. Maminka si aj poplakala. 
pomínal na našich blízkych.

ky. Bolo pekné ako celý cintorín žiaril. Spomínali sme aj doma na 

kolevársky. Zapálili sme svie�ky, pomodlili 
, ktorý býva hrozný, ale teraz bol krásny. V Levároch aj 

�ky. Aj my sme išli. Spomínali 

iarili sme ich svie�kami. Všetky hroby boli 
. Ja mi za nimi smutno. Strašne si ich vážim. Ve�a pre nás 

dedka nikdy nezabudnem.

pomodlili sa. Boli sme na cintoríne v Plaveckom Štvrtku 
cko, oteckovi zomrel otec. Nám 

vzdali úctu našim milým, ktorí už nie sú 
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V každom �ísle nášho �asopisu Vám
zaujímavé osobnosti, ktoré pôsobia v našej 
Dnes Vám chceme predstavi� dve nové pani u

Lucia �uráková�patrí medzi relatívne nov
dovolenke za�ala sa de�om v Centre venova
a ve�mi milá. V Centre pomáha de�om pri príprave na vyu
dielne. Radi vám ju, my, mladí redaktori predstavíme. 
z nás mal pripravenú otázku. Lucka nám och

�alšou osobnos�ou, s ktorou Vás dnes chceme zoznámi
angli�tinárka pani u�ite�ka Rebecca Murray
láskavos�ou, jemným humorom, kamarátskym prístupom 
pani u�ite�ky Ho�ovskej a koordinátora Centra záujmových aktivít
„vyspoveda�“ novú pani u�ite�ku. (MiHo

���
����������������

R.:  Odkia� pochádzate?  
L.�.: Pochádzam so Spišskej Novej Vsi.
R.:  Aké bolo Vaše predchádzajúce  pôsobenie?
L.�.:  Po skon�ení vysokej školy v Nitre som 
 vydala. Pracovala som ako u�ite�
 v súkromnej škole v Dúbravke. Potom 
 narodil syn�ek a bola som na  materskej 
 dovolenke. Prišli sme býva� do Ve�
 Levár a za�ala som pracova� s vami 
 – v Centre záujmových aktivít �
R: Aký je Váš cie� v Centre? 
L.�.: Pomáham vám, de�om s angli�tinou, 

pripravujeme si spolu domáce úlohy, 
 sa nové sloví�ka. A vediem tiež tvorivé dielne.
R.: Ako sa Vám s nami pracuje �
L.�.: Práca ma baví. Rada sa s vami  stretávam. 
R.: A �o Vás na tejto práci baví? 
L.�.: Bavia ma výsledky vás, detí. Ke�

tvorivých diel�ach pekne pracujete 
 z výsledkov vašej tvorby. 
R.: A �o Vás hnevá? 
L.�.: Hnevá ma, že zabúdate prinies�

u�ebnice, ob�as sa vám nechce trápi
 s angli�tinou, a nemám rada, ke�
 klamete. 
R.: �o odporú�ate všetkým de�om?
L.�.:  Aby ste pracovali s chu�ou a poctivo, lebo len 

tak budete ma� so svojich výsledkov
R.: Aké máte záujmy mimo Centra?
L.�.: Vo�ný �as venujem syn�ekovi. Mám rada 

prírodu. Rada spoznávam aj okolie dediny. 

�
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prostredníctvom našej pravidelnej rubriky Interview s...
našej obci: v škole, v Centre, v oblasti zdravotníctv
pani u�ite�ky. Obe sú – zhodou okolností – mladé, milé a

nové animátorky (pani u�ite�ky) v našom Centre. 
Centre venova� ešte len v roku 2016, cestu k de�om s našla

�om pri príprave na vyu�ovanie s angli�tinou a od septembra 2016 vedie 
Radi vám ju, my, mladí redaktori predstavíme. Jedno popoludnie sme ju totiž „vyspovedali“ v

Lucka nám ochotne odpovedala. 

ktorou Vás dnes chceme zoznámi�, je nová mladá u�ite�ka našej školy vo Ve
ebecca Murray. Všetkých nás zaujala svojím exotickým menom, mlados
kamarátskym prístupom  k žiakom – cesti�kami k detským dušiam. 

koordinátora Centra záujmových aktivít Tomáša Richveisa sme sa vybrali do školy 
MiHo a ZuPu) 

so Spišskej Novej Vsi.
pôsobenie?

Nitre som  sa 
�ite�ka 

Dúbravke. Potom  sa nám 
materskej 
Ve�kých 

vami –  de�mi 
�. 

�tinou, 
pripravujeme si spolu domáce úlohy,  u�íme 

tvorivé dielne.

stretávam. 

výsledky vás, detí. Ke� na 
ach pekne pracujete a tešíte sa 

as sa vám nechce trápi�
nemám rada, ke�

poctivo, lebo len 
 so svojich výsledkov rados�.  

. Mám rada 
prírodu. Rada spoznávam aj okolie dediny. 

R.: �akujeme za rozhovor 
(Otázky si pripravili a kládli:
Šarkozyová, Pe�ka Balážová,
Galbová, Frederik Da�o ,A�

Naše dojmy z rozhovoru s
A�o B.: Pani u�ite�ka Lucka je milá,
Pri besede bola ve�mi v�údna.
Viki Š.: �akujeme Lucke, že sa s
Bola milá a sympatická.  

� � �������8 
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Interview s... predstavujeme 
zdravotníctva, kultúry, v samospráve... 

mladé, milé a angli�tinárky �

našom Centre. Aj ke� sa popri rodi�ovskej 
s našla hne�. Je mladá, usmievavá 
od septembra 2016 vedie aj tvorivé 

Jedno popoludnie sme ju totiž „vyspovedali“ v Centre. Každý 

ka našej školy vo Ve�kých Levároch – 
Všetkých nás zaujala svojím exotickým menom, mlados�ou, 

detským dušiam. Pod vedením 
Tomáša Richveisa sme sa vybrali do školy 

akujeme za rozhovor �. 
kládli: A�a Molnárová, Viki 

ka Balážová, Miška Rigová, Magduška 
,A�o Baláž, Viki Rajošová) 

s Luckou �urákovou:
Lucka je milá, k�udná, snaživá. 

� �údna.
e, že sa s nami porozprávala. 
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R.:  Aby sme Vás lepšie spoznali, mohli by ste 
 nám poveda� nie�o o sebe? 
R.M.: Som rodá�ka z Oravy. Mám dvadsa�osem 
 rokov a volám sa Rebecca Murray. 
R.: Odkia� ste k nám prišli a kde bývate? 
R.M.: pochádzam z prekrásneho oravského kraja. 
 Bývam v Bratislave. Pracovala som ako 
 výskumná pracovní�ka, novinárka 
 v Slovenskej spolo�nosti pre zahrani�nú 
 politiku. Do Levár prichádzam vlakom o 7.05 
 hod. a vždy �akám, že ma tu privíta horúca 
 káva, alebo �aj. Doteraz to ešte nevyšlo. Víta 
 ma však tajomná cesta do dediny, polia 
 s dvíhajúcou sa hmlou. Je to zázra�ná krása 
 prírody. Pripomína mi to môj domov. 
R.: Ste vynikajúca u�ite�ka angli�tiny. Kde ste 
 k takej perfektnej angli�tine prišli? 
R.M.: Od narodenia som bilingválne (dvojjazy�ne) 
 vedená. Mamka je Slovenka, ocko Angli�an. 
 Moje štúdiá boli vždy v bilingválnej škole. Na 
 vysokej škole všetky texty, u�ebnice boli 
 v angli�tine. Len záver bol ako sprcha, 
 v sloven�ine. Zvládla som to. 
R.: Ako sa Vám pá�i na našej škole? 
R.M.: Ve�mi sa mi pá�i. Rada u�ím, pripravujem 
 kvízy, v zborovni sa rozprávam s rodi�mi. Pá�i 
 sa mi tu. 
R.: Akí sme žiaci? 
R.M.: Záleží na triede, nálade, aký je de�, ko�ká 
 hodina... Ste živí a veselí. 
R.: �o by ste nám poradili, ako sa zlepši�
 v angli�tine? 
R.M.: Viac sa doma u�i�. Po�úva� anglické piesne, 
 programy. H�ada� na internete a presta� sa bá�
 rozpráva�. Aj ke� sa pomýlite, nebá� sa, �o si 
 iný myslí, alebo �i sa bude smia�. Ve� z chýb 
 sa u�íte. 
R.: �o by ste odporu�ili všetkým de�om? 
R.M.: Vzájomne sa rešpektova�, dobre vychádza�, 
 pomyslie� si, ako by ste reagovali, keby ste 
 boli v jeho koži, konflikty rieši� komunikáciou 
 a nie hádkou, dokonca bitkou. 
R.: Ako sa Vám pá�i naša škola? 
R.M.: Na prechádzkach po dedine mi prišlo ve�mi 

�úto. „Kaštie�“, taká skvotná historická 
 pamiatka je v strašnom stave. Dedina je 
 celkovo pekná. Pá�ia sa mi náu�ne tabule, 
 máte prekrásny kostol, tajomné cesty prírodou. 

 Milá dedina. 
R.: Aké záujmy máte mimo školy? 
R.M.: Bicykel, knihy, streta� sa s priate�om na 
 kávi�ke a stara� sa o kocúra Thrashera. 
R.: Aké sú Vaše plány do budúcnosti? 
R.M.: Vo februári ideme na vysokú školu. Moja 
 túžba je u�i� u�i�.  
R.: �akujeme za rozhovor. Želáme Vám, pani 
 u�ite�ka, aby sa Vám Vaše predsavzatia 
 splnili. 
(Otázky si pripravili a kládli: Jessika Bartalská, Nina 
Alertová, Viki Rajošová, Viki Šarkozyová, Mirko 
Baláž, Miško Danihel, Pe�ka Balážová, Magduška 
a Kristínka Galbové, A�o Baláž) 

Naše dojmy z rozhovoru s Rebeccou Murray: 
Rozhovor bola v príjemnom priate�skom ovzduší. 
Mladí redaktori mali ešte ve�a otázok, pani u�ite�ka 
ochotne odpovedala. Odchádzali sme s príjemnými 
zážitkami.  

Magduška G.: S pani u�ite�kou bolo dobre. Pýtali sme 
sa, rada odpovedala. Porozprávala nám o sebe, aké 
má záujmy. Bola milá. Budem rada, ke� nás bude aj 
u�i�. 
Kristínka G.: Rozhovor s pani u�ite�kou bol fajn. 
Dávali sme jej otázky. Odpovedala milo. Je ve�mi 
krásna.  
Mirko B.: Pani u�ite�ka je moja triedna a mám ju 
ve�mi rád. Ke� neposlúchame, vie nás uk�udni�. 
Z rozhovoru sa mi pá�ilo, ke� povedala, že �aká na 
stanici horúcu kávu, alebo �aj. Možno skôr vstanem, 
a pôjdem ju privíta�. 
A�o B.: Pani u�ite�ka bola príjemná. Má rada knihy 
a bicykel. Ke� išla na prechádzku po našej obci, bola 
nadšená, aj sklamaná. Mne sa na nej pá�i, že je milá, 
veselá a pekná. Vie nau�i� deti. Po anglicky vie 
perfektne. Lepšiu u�ite�ku na angli�tinu asi už ma�
nebudeme. Strašne ju mám rád. 
Viki Š.: Pani u�ite�ka Rebecca Murray nám dáva 
kvízy. Pri besede bola ve�mi priate�ská, milá, veselá, 
krásna. �akujeme za rozhovor. Dali sme si s �ou aj 
selfie. Bolo pekné. Mám ju rada. Budem si z nej bra�
príklad. U�í nás angli�tinu. Pá�ia sa mi pravidlá na 
hodinách. Rešpektujeme sa na sto percent. Môžeme sa 
jej aj zdôveri�. Je vegetariánka, má rada šmyk�avý 
šalát. Vzbudila vo mne vä�ší záujem o angli�tinu. 
Miško D.: �akujeme, pani u�ite�ka za rozhovor. Nás 
pani u�ite�ka ešte neu�í. Dúfam, že na budúci rok nás 
u�i� bude. Porozprávala nám o sebe, je veselá a má 
rada deti. Rozhovor bol ve�mi pekný.  
�
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Vianoce sa blížia. Symbolom je adventný veniec. Zapa�ujeme prvú svie�ku vyjadrujúcu pokoj, po ktorom 
túžime. Obdobie, kedy chceme by� lepší. 

Zamyslenie a predsavzatie spojené s adventným �asom vyjadrila aj naša mladá redaktorka  
Viki Rajošová: Dnes je de�, kedy som si povedala, že všetko zmením. Ponau�ím sa z chýb, ktoré som doteraz urobila. 
Verím, že nikdy nie je neskoro. Stretla som sa s �u�mi, ktorí ma nezastavili, ke� som robila nie�o nesprávne. 
Postupne som zistila, že sú zlí, chamtiví a podrazia �a, ke� to najmenej �akáš. Toto nemôžu by� moji kamaráti. 
Budem viac pozorova� správanie �udí.  Moju pozornos� zameriam na tých, ktorí sú milí a priate�skí a budem si ich 
bra� za vzor. Tak sa mi podarí by� lepšou.  

 Zapa�ujeme druhú svie�ku na adventnom venci vyjadrujúcu vieru. Svieti pre nás všetkých. Ob�as 
nenachádza porozumenie �udského srdca a hasne. 

 Tretia svieca na adventnom venci symbolizuje lásku. Blíži sa príchod Ježiška, ktorý nám prináša lásku. 
H�adáme si cestu jeden k druhému. 

 Štvrtá adventná svieca nám prináša nádej. Hovorí sa, že nádej zomiera posledná. Vždy sa znova rozhorí 
v srdci �loveka. 

Sú tu Vianoce – narodenie Ježiška, ktorý nám prináša pokoj, vieru, lásku i nádej... 
�o nás viac teší: príchod Ježiška, alebo dar�eky? Na dar�eky �asom zabudneme, ale Ježiško zostáva v našich 
srdie�kach. �akujeme, milý Ježiško. (MiHo) 

$��#%���#������������"�&��&'�

A�a M.: Vianoce sú krásne. Prežila som ich v kruhu svojej rodiny. Mali sme slávnostnú ve�eru, rozdelili sme si 
jab��ka, �i budeme zdraví a rôzne iné zvyky. Mala som rados� z dar�ekov a tešila som sa na prázdninové vysielanie 
v televízii. Pozerala som rôzne rozprávky: Mrázik, Tri oriešky pre Popolušku a iné.  

A�o B.:  Aj tento rok boli Vianoce prekrásne, úžasné. Stretli sme sa spolu pri viano�nom stole. Tešil som sa 
z dar�ekov. Bol som nadšený. Za dar�eky �akujem.  

Viki R.: Najkrajšie je stretnutie pri sviato�nom stole. Máme k sebe blízko. Tešíme sa zo strom�eka, dar�ekov a ja sa 
teším na rozprávky. Mám rada Perinbabu a rozprávky o princeznách.  

Viki Š.: Príprava viano�nej ve�ere ma teší. S maminkou spolu pripravujeme sviato�né jedlá a potom aj sviato�ný stôl. 
Pri ve�eri je príjemne. Tešíme sa na dar�eky. Dostala som �ižmy, �iapku, aj �iapku pre psíka, ktorý je z útulku a stal 
sa �lenom našej rodiny. Každý z nás sa tešil. Vianoce sú krásne.  

Vianoce sú sviatky, na ktoré sa tešia malí i ve�kí. Mamy si v kuchyni pospevujú pri varení a pe�ení dobrôt, ktoré 
s�ubujú plné brušká. Nevieme sa už do�ka�, kedy bude po ve�eri. Krásny je strom�ek, ke� žiari. Zabalené dar�eky 
pod ním nás lákajú. Kone�ne spolu sadáme k štedrove�ernému stolu. Rýchlo všetko zjeme.  Zvuk zvon�eka nás láka 
ku strom�eku a vytúženým dar�ekom.  

Viki Š., Viki R., Kristínka G., A�o B., Magduška G. a MiHo 
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Všetkým 

Nech posolstvo tejto noci, 

posolstvo pokoja a lásky, 

nap��a Váš život, 

nielen cez viano�né sviatky, 

ale i vo všedných d�och nového roku. 

Nech Vás dary Božej milosti 

po celý rok chránia. 

Nech Vám Boh dá š�astie, rados�

a hojnos� požehnania. 

��������

Vianoce, alebo  viano�né sviatky, sú kres�anské sviatky, �as narodenia Ježiša. Sú sviatkom pokoja a mieru. Vianoce 
slávia milióny �udí na celom svete, a to �udia rôznych vyznaní i bez vyznania. K Vianociam sa viaže množstvo 
�udových tradícií, piesne, koledy, jedlo a iné zvyky. Sú to tradície zdedené po našich predkoch.  
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Slovensko

Na sviato�nom stole nechýba kapustnica, ryba �i medovní�ky. Za všetkými zvykmi je ukrytá istá symbolika. Med, 
oblátky, cesnak – patria k darom Zeme, do ktorej sa dostali Izraeliti po 40-tich d�och putovania púš�ou. Oplátky 
a víno znamenajú obetné dary. Jablko je plodom rajskej záhrady. Medzi �alšie zvyky patria rybie šupinky do 
pe�aženky a mnohé �alšie.  

�esko

Pod�a staro�eskej tradície je prvým chodom sviato�ného stolovania uvarený hrach, ktorý ma spoji� všetkých 
prísediacich v dobrom i zlom. Šašovia zna�ia peniaze, ryba š�astie a nape�ené kolá�e rados�.  

Rakúsko

Tradíciou sú viano�né trhy. Na stole nesmú chýba� ryby, orechy, sladká kukuri�ná kaša poliata �ereš�ovým likérom, 
ozdobená jablkami a hrozienkami.  

Španielsko

Hudba, tanec a spev je v každej rodine. Štedrá ve�era za�ína o 22. hodine a trvá do polnoci. Jedlá sú tvorené 
z jah�acích špecialít, baraniny. Nechýba sladký korenistý kolá� a citrónová torta s hrozienkami.  

Francúzsko 

Predjedlá: ustrice, biele klobásky, slimáky. Hlavné jedlo: rybia polievka, hus, moriak s gaštanovou plnkou, kur�atá so 
zeleninovým šalátom s olivami, paradajkami a rôzne syry.  

Ve�ká Británia  

Na stole rozvoniava plnená hus, sliepka a moriak. Sladkou ozdobou je puding.  

Každý z Vás má ur�ite svojské zvyky, ale hlavne sú vzácne dobré vz�ahy, pokoj, láska a pre deti dar�eky pod 
strom�ekom. Kres�ania štedrý ve�er kon�ia polno�nou slávnostnou svätou omšou s privítaním narodenia Ježiška. 
Nech táto viano�ná rados� a láska zostane v našich srdciach po celý rok. (MiHo) 
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Magdalénka: Najprv sme sa 
dozvedeli, ako Mikuláš robil 
rados� de�om, kde žil, ako 
pomáhal chudobným. Ke� prišiel 
medzi nás, s rados�ou sme ho 
vítali. Aj ja som mu povedala 
básni�ku. Dostali sme balí�ky 
a Mikuláš nám povedal, že mu 
bolo s nami dobre.  

Postie�ku som si ustlala, 
topáno�ky pripravila. 
Vitaj, strýko Mikuláš, 

�o v tom vreci pre nás máš? 

Viki Š.: Každý rok oslavujeme 
svätého Mikuláša. Ve�a už z jeho 
života poznáme. Novinkou pre 
m�a bolo, že založil nemocnicu, 
stal sa biskupom a bol vyhlásený 
za svätého. Na jeho pamiatku sme 
oslávili jeho de� aj v Centre. 
Prišiel, ale nie na soboch. 
Priniesol nám dar�eky. Bolo 
veselo. 

Kristínka: Na svätého Mikuláša 
som dostala ve�a sladkostí, až ma 
z nich rozboleli zúbky. Ale aj tak 
sa na� vždy teším. 

Mirko G.: Svätý Mikuláš bol 
ve�mi dobrý. Pomáhal 
chudobným a de�om. Ve�a 
sladkostí nám priniesol. Povedal 
som mu peknú básni�ku. Bola 
ve�mi dobrá nálada.  

Kristián: Mikuláš bol ve�mi 
dobrý. O jeho živote sme sa ve�a 
dozvedeli. Priniesol nám ve�a 
sladkostí. Mikuláš – �akujeme. 

�
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V adventnom �ase, kedy o�akávame narodenie Ježiška, nám 
atmosféru dotvára aj svätý Mikuláš. 6. decembra si 
úmrtia. Jeho zvláštny a tajomný život si každoro�
A každý rok k nám do Centra aj prichádza. 

Predtým, než k nám do Centra príde, si približujeme jeho tajomný ž
Mikuláš z Myry alebo svätý Mikuláš. �o o
narodil a žil v Malej Ázii. Zomrel 6. decembra roku 343 po Kristovi
�lovek tajomný, dobrosrde�ný, pomáhal chudobn
sladkos�ami. Bol dobrodincom, založil nemocnicu, bol biskup
bol vyhlásený za svätého. Zapísal sa do s�dc všetkých 

V Centre zazvonil zvon�ek a Mikuláš prišiel medzi nás. Privítali sme ho 
potleskom a básni�kami, ktoré sme zložili spolu s

Básni�iek bolo viac, no nedá mi ukáza� aspo� niektoré. 

Svätý Mikuláš, dobrodinca 
všetkých dietok, 

prinášal si biednym rados�, 
vieru v krajší lepší svet, 
ni� krajšie pre nás niet. 
�akujeme, spomíname. 
Spomienku ti venujeme. 
Tešia sa už všetky deti, 

starší, mladší veselí i dospelí. 

Báse� starších žiakov  
Milý dedko Mikuláš, 

�o vo vreci pre nás máš? 
Oriešky a cukríky, 
lízanky a sladkosti. 
Je tam aj pár cibulí, 
za tie naše nezbedy. 

Odpusti nám, zabudni, 
nebudeme veru zlí. 

To ti všetko s�ubujeme, 
ve� �a všetci milujeme. 

Milý dedko Mikuláš, 
ve� si stále náš. 

Tešíš deti v celom svete, 
nosíš de�om sladkosti 
a dávaš im radosti. 
�akujeme, dedko náš, 
ve�ký svätý Mikuláš. 

� �
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akávame narodenie Ježiška, nám �arovnú 
atmosféru dotvára aj svätý Mikuláš. 6. decembra si pripomíname de� jeho 

tajomný život si každoro�ne približujeme v Centre. 

nám do Centra príde, si približujeme jeho tajomný život. 
�o o �om vieme? Vieme, že sa 

Malej Ázii. Zomrel 6. decembra roku 343 po Kristovi. Bol 
ný, pomáhal chudobným. Deti prekvapoval 

ami. Bol dobrodincom, založil nemocnicu, bol biskupom a po smrti 
�dc všetkých �udí. 

Mikuláš prišiel medzi nás. Privítali sme ho 
sme zložili spolu s pani u�ite�kou. (MiHo) 

� � niektoré. 
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Zima je prekrásne obdobie, kedy je všetko pokryté bielou perinou z vlo�iek jemných ako hodváb. Všetko dýcha 
�istotou. Tešia sa malí i ve�kí. Je to krása. Deti šantia, sánkujú sa, lyžujú, gu�ova�ka je ve�kou zábavou, taktiež 
stavanie smiešnych i veselých snehuliakov. Rados� majú i dospelí, i ke� sú tu kalamity, je potrebná úprava ciest 
i chodníkov a iné �ažkosti. Takisto si však vedia uži� zimné radovánky. Celá tá krása netrvá dlho, preto rýchlo na 
sneh! I ke� táto biela perina ustúpi, nesmú�me, ve� �as ligotavej zimi�ky je tu o rok zas. (MiHo)
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Miško Danihel: Zima je ve�mi pekná. Všetko je biele. Len vtá�iky si �ažšie h�adajú potravu. Rád sa s kamarátmi gu�ujem 
a sánkujem pri Rudave. Ocko odhadzuje sneh, ale zimu má rád. Zima je krásna.  

Ani�ka Napadal sneh. Ke� som sa zobudila, išla som na facebook. A�o mi napísal: „Cho� von. �aká tam biela krása.“ 

Pa�ko Polák: Zimu mám rád. Chodím sa kor�u�ova� aj sánkova�. Je tam veselo. Ale aj jar mám rád.  

Samko Polák: Zima je moje najkrajšie obdobie. Sánkujeme sa, staviame snehuliakov. So snehom sa dá robi� všetko. Boli sme 
s celou rodinou v Malackách. Aj tam sme so strýkom šantili. Zima je krásne obdobie.  

Mirko Galba: Moji rodi�ia ve�er povedali, že do rána bude pada� sneh. Naozaj, ke� som sa zobudil, bolo všetko biele. Babka 
povedala, aké je všetko krásne. Ke� som mal vo�ný �as, obul som sa a hne� som sa s kamarátmi sánkoval, gu�oval a zabávali 
sme sa.  

Samko Polák: Ke� som sa ráno zobudil, pozrel som sa do okna a uvidel biely sneh. Rýchlo som sa obliekol a išiel von. Popoludní 
sme sa gu�ovali, kor�u�ovali a šmýkali na �ade. Baby sme negu�ovali, aby sme ich nezranili.  

Magduška Galbová: V zime je veselo. S kamarátmi sme sa gu�ovali a robili snehuliakov. Tiež sme sa kor�u�ovali. Boli sme 
š�astní a veselí. To sú zážitky! 

Viki Šarkozyová: Ráno som vstala z postele a pozrela von oknom. Všetko bolo pod snehom. Strechy, autá i záhrada. Po obede ma 
volali spolužiaci, vzali sánky a išli sme sa sánkova�. Bolo super. Perinbabe �akujeme.  

Miška Rigová:  

Zima je pekné ro�né obdobie. Mám ju ve�mi rada. Môžeme sa sánkova� a šanti�. Raz sme sa vybrali ku škole, kde je kopec a ke�
sme sa spustili, bolo to úžasné. Bavili sme sa až sme mali �ervené líca.  

Ani�ka Molnárová: Padal krásny sneh. Pri poh�ade z okna ho bolo všade. Stromy, strechy, autá, proste všetko bolo biele. Vybehla 
som na dvor a hodila sa do snehu. Mamka sa bála, že budem chorá. Ja som to neriešila a �alej sa bavila v snehu. Potom som šla 
von, kamošky ma zavolali sánkova� sa. Hrali sme sa v snehu, gu�ovali, sánkovali. Len škoda, že pri Levároch nemáme ve�ké 
kopce. Ur�ite by sme i lyžovali. Aj tak �akujem Perinbabe, že nás zasypala snehom.  

�

���������������

Ke� sa vám dostáva do rúk náš �asopis, prešlo už nieko�ko dní roku 2017. No my, Centráci, sme na vás mysleli 
a všetko najlepšie radi želali. Venujte prosím pozornos� našim želaniam. Veríme, že potešia. (MiHo) 

  

Všetkým �u�om, rodi�om: 

Nech prichádzajúci Nový rok 

naplní vaše srdcia nádejou, 

otvorí vám nové možnosti 

a prinesie ve�a prís�ubov 

pre lepšiu budúcnos�. 

Želáme vám krásny nový rok, 

v ktorom zahodíte za hlavu 
starosti, 

ve�a š�astia, zdravia a radosti. 

Centráci spolu s MiHo 

Želanie de�om: 

�o vám, deti, veselého na nový 
rok žela�? 

Slová stokrát povedané želal by 
som nerád. 

Nuž vám teda želám vari – iba 
samé rovné �iary? 

Lyže – sane – lyže – sane, 

nech sú od nich všetky stráne, 

preradostne popísané. 

Jozef Pavlovi�

Želanie našim u�ite�om, 
vychovávate�om, aktivistom 

Centra: 

Ve�a zdravia, š�astia, pohody 

š�astné náhody, žiadne nehody, 

silu, dobré vz�ahy a vzájomné 
porozumenie 

a aj pre nás, od žiakov 
pochopenie. 

Radi Vás máme, všetko dobré 
želáme.

Našim spolužiakom: ve�a dobrých známok, nových vedomostí, dobrých kamarátov a splnenie našich žiadostí.  
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Máme pre vás zopár masiek, ktorými môžete zahviezdi� na karnevale :) Sta�í si ich prekresli� a vyfarbi�. 


