
     
    

    

    

      

ÚVODNÍK 

Nezadržateľne sa blíži koniec školského roku 

a vytúžené „veľké prázdniny“. Čo všetko sme 

za uplynulý polrok – a celý školský rok zažili, 

zostane v našich hlávkach, srdciach 

a spomienkach. Spomínať budeme na školskú 

prácu, čo sa nám podarila dosiahnuť, čo 

všetko stojí pred nami a čo ešte musíme 

získať.  

V našom Centre sa za posledné obdobie 

uskutočnili zaujímavé aktivity. Vedomosti sme 

si dopĺňali pri pracovných stoloch, na 

kuchárskom krúžku sme sa naučili variť chutné 

jedlá, vážiť si jedlo, prácu iných i sami seba.  

Na Debatníčku sme sa dozvedeli veľa 

zaujímavostí, na tvorivých dielňach sme 

vyrobili pekné výrobky. V hudobno-tanečnej 

dielni sme si zaspievali i zatancovali. Biblicko-

vychádzkový klub a angličtina nezaostali 

v zaujímavostiach a nakoniec, čo všetko sme 

vytvorili, získali, čím sme sa zaoberali, o tom 

sme Vás my, Centráčci, informovali v našom 

časopise v predchádzajúcich číslach, a tiež i 

v tomto  čísle.  

Náš život v Centre bol zaujímavý, veselý 

a poučný vďaka našim pani učiteľkám, 

animátorom a našim vedúcim. So Zuzkou 

Pucherovou sme sa na čas rozlúčili, bude sa 

venovať svojmu bábätku. Želáme im veľa 

zdravia! 

Na nového vedúceho, Tomáša Richveisa, sme 

si už zvykli. Je príjemný, kamarátsky, želáme 

mu veľa síl a vytrvalosti v práci s nami.  

Želáme si, nech Vás čítanie nášho časopisu 

zabaví a osvieži. Všetkým Vám želáme krásne, 

rozprávkové prázdniny!  

My Centráčci a celá redakčná rada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HHHHUUUURRRRÁÁÁÁ    PPPPRRRRÁÁÁÁZZZZDDDDNNNNIIIINNNNYYYY    
Milé deti,Milé deti,Milé deti,Milé deti,    

držíme Vám palce držíme Vám palce držíme Vám palce držíme Vám palce     
k úspešnému k úspešnému k úspešnému k úspešnému ukonukonukonukončeniu eniu eniu eniu 

školského roka 2013/2014 školského roka 2013/2014 školského roka 2013/2014 školského roka 2013/2014     

a a a a     

želáme Vám krásne leto plné želáme Vám krásne leto plné želáme Vám krásne leto plné želáme Vám krásne leto plné 
veselých zážitkov...veselých zážitkov...veselých zážitkov...veselých zážitkov...    
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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 

 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 15 do 17 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. Talentami (to je centrácke platidlo ☺), ktoré na aktivitách deti získajú, si môžu „zaplatiť“ 
čas pri počítači v centráckej počítačovni, či účasť na výlete...  

V školskom roku 2013/14 môžu deti navštevovať v Centre tieto aktivity: 
KAŽDÝ DE Ň 13:00-17:00 Vlastný stôl/PC – pomoc deťom pri príprave na vyučovanie 
(vedú Beata Michálková a Margita Walterová, pomáha Milka Hoďovská) 

PONDELOK 14:00-15:00 Debatníček (vedú Zuzana Repková a dobrovoľníčka Ivana Nimschová) 

UTOROK 15:00-16.00 Centráček – redakčná rada časopisu (vedie Milka Hoďovská, pomáha Lenka Petrášová) 

STREDA 10:00-12:00 Bezplatné sociálno-právne poradenstvo (poskytuje právnik Mgr. Tomáš Richveis z OZ Čisté srdce) 

     14:00-15:30 Kuchársky krúžok  (vedú Margita Šimková a Milka Hoďovská) 

  15:00-16:00 Angličtina (vedie Radoslav Danko) 

  16:00-17:00 Biblicko-vychádzkový klub (vedie Radoslav Danko, pomáha dobrovoľníčka Zuzka Mičkalíková) 

ŠTVRTOK  15:00-16:00 Športové hry  pre deti I. stupňa ZŠ 
    (vedie Jana Šurková, pomáhajú Tomáš Richveis a Dada Včelková)  

  16:00-18:00 Športové hry pre deti II. stupňa ZŠ (vedie Jana Šurková) 

PIATOK 13:00-15:00 Tvorivé dielne (vedie Andrea K. Záhradníková, pomáhajú Lenka Petrášová a Lukáš Richveis) 

  15:00-16:00 Tínedžerský a Babský klub od 12 rokov (vedie Beata Michálková) 

Ďalšie pravidelné aktivity Centra 

 Počítače Každý deň môžu deti ísť za talenty na počítače. Pri počítačoch deťom pomáhajú najčastejšie 
animátori Lenka Petrášová, Zuzka Repková, Andrej Hujsa, Lukáš Richveis a dobrovoľník Jožko Šarközy. 
MAMAklub  Dvakrát do týždňa (v utorok doobeda od 10 do 12 hod. a vo štvrtok podvečer od 17 do 19 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. Koordinátorku Centra záujmových aktivít, Mgr. Zuzan u Pucherovú, PhD., 
počas materskej dovolenky zastupuje od 1. mája 2014 Mgr. Tomáš Richveis. 

REDAKČNÁ RADA ČASOPISU CENTRÁČEK 

Redaktorky:     Hoďovská (MiHo), Zuzana Pucherová (ZuPu) 
Mladí redaktori:  Deniska Balážová (DeBa), Sabínka Baráthová (SaBa), Anička Molnárová (Aňa), 
                                       Viki Šarközyová (ViŠa), Viki Rajošová (ViRa), Miška Rigová (MiRi),  
                                       Adrián Baláž (Aďo), Sára Molnárová (SaMo), Petra Balážová (PeBa) 
Grafická úprava: Lenka Petrášová 
Editorky :  Milka Hoďovská, Zuzana Pucherová 

 



Beseda s MUDr. JURAJOM BALOGOM

 Jar prináša krásu prírody, rozkvitnuté stromy, zelenú trávi
i predzvesťou blížiacich sa veľkých prázdnin. Slnie
deti do ulíc, na cesty, do prírody. Ale tieto chvíle sú i
stáva veľa detských úrazov. Preto sme veľ

Juraja Baloga, ktorý dlhé roky pôsobil na chirurgii a
a liečením detských úrazov veľké skúsenosti. Ve
poučil deti, ako sa treba vyvarovať úrazom a
vedieť pomôcť. Témou boli úrazy, odreniny, pomliaždeniny, vyk
úrazy hlavy, očí, opaľovanie, úrazy pri kúpaní, popáleniny, stravovanie, 
možné otravy. Taktiež vysvetlil, aký je dôležitý spánok a poskytol
ďalších dôležitých rád. Okrem vzácnych poznatkov obdaril deti sladkým 
potešením a televíznymi papučkami.  

Aké dojmy mali deti?  

Pán doktor nám dal veľmi cenné rady, ako sa máme zachova
nám stane úraz. Upozornil nás, že nemáme skáka
niečo oškrieme, očistíme si ranu čistou vodou. Máme sa vyhýba
prudkému slnku. Všetko, čo povedal, ma ve
nedávno som mala zlomenú ruku. Nakoniec nás pán doktor obdaril 
čokoládkou a peknými papučkami. (DeBa)

Veľmi sa mi páčila beseda s pánom dok
pozor pri jazde na bicykli, pri kúpaní, opa
ošetriť drobné rany. (KiGa) 

Pán doktor bol veľmi milý. Poučil nás, že pri bicyklovaní musíme ma
prilbu. Keď si odrieme ruku alebo nohu, umyjeme si ranku 
keď máme v oku piesok, znovu si umyjeme 
ešte veľa rád. Potešila ma i čokoládka a papu

Pán doktor nám povedal veľa poučení o
dávať pri bicyklovaní, nemáme byť zbytoč
nedostali úpal, na ranky si mame dáva
a modriny studené obklady. Pri zlomenine musíme vyh
Ďakujeme, pán doktor. (PeBa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. JURAJOM BALOGOM 

Jar prináša krásu prírody, rozkvitnuté stromy, zelenú trávičku. Je 
kých prázdnin. Slniečko a voľné dni lákajú 

deti do ulíc, na cesty, do prírody. Ale tieto chvíle sú i časom, kedy sa 
a detských úrazov. Preto sme veľmi radi privítali pána doktora 

Juraja Baloga, ktorý dlhé roky pôsobil na chirurgii a má s ošetrovaním 
ľké skúsenosti. Veľmi pútavou besedou 
ť úrazom a ak sa im aj pritrafí, ako si 

Témou boli úrazy, odreniny, pomliaždeniny, vykĺbeniny, 
ovanie, úrazy pri kúpaní, popáleniny, stravovanie, 

možné otravy. Taktiež vysvetlil, aký je dôležitý spánok a poskytol mnoho 
Okrem vzácnych poznatkov obdaril deti sladkým 

mi cenné rady, ako sa máme zachovať, keď sa 
nám stane úraz. Upozornil nás, že nemáme skákať do vody šípky, ak si 

čistou vodou. Máme sa vyhýbať 
o povedal, ma veľmi bavilo, zvlášť, keď 

nedávno som mala zlomenú ruku. Nakoniec nás pán doktor obdaril 
(DeBa) 

pánom doktorom. Zvlášť si musím dávať 
pozor pri jazde na bicykli, pri kúpaní, opaľovaní sa, a budem si vedieť 

čil nás, že pri bicyklovaní musíme mať 
 si odrieme ruku alebo nohu, umyjeme si ranku čistou vodou, 

oku piesok, znovu si umyjeme čistou vodou a dostali sme 
papučky. Ďakujem. (Sára) 

čení o prvej pomoci. Pozor si musíme 
ť zbytočne na prudkom slnku, aby sme 

nedostali úpal, na ranky si mame dávať čistú vodu, na odreniny 
modriny studené obklady. Pri zlomenine musíme vyhľadať lekára. 

Od pána doktora sme dostali ve
poučení o
Prvým najlepším liekom je 
keď sa nám stane vä
vyhľadať lekára. 

Od pána doktora som sa ve
dozvedela, ale hlavne nemáme jes
rôzne bobu
farbou, mohli by sme sa otrávi
Studená voda a
dobre pomôžu. 

Najlepšie pou
Keď sa porežeme, umyjeme 
vodou a
k lekárovi. Neská
bicyklovaní máme prilbu a
iných dobrých rád. 

Návšteva lekára nás ve
Povedal nám, ako si máme dáva
seba pozor a
rany. (Aňa)

Marek Rigo a
zapamätali ve
pánovi doktorovi. 
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Od pána doktora sme dostali veľa 
čení o prvej pomoci pri úrazoch. 

Prvým najlepším liekom je čistá voda, 
ď sa nám stane väčší úraz, musíme 
ľadať lekára. (ViRa) 

Od pána doktora som sa veľa 
dozvedela, ale hlavne nemáme jesť 
rôzne bobuľky, ktoré nás lákajú 
farbou, mohli by sme sa otráviť. 
Studená voda a studené obklady nám 
dobre pomôžu. (MiRi) 

Najlepšie poučenie od pána doktora: 
ď sa porežeme, umyjeme čistou 

vodou a dáme si gázu, ideme 
lekárovi. Neskáčeme do vody, pri 

bicyklovaní máme prilbu a ešte veľa 
iných dobrých rád. (Aďo) 

Návšteva lekára nás veľmi bavila. 
Povedal nám, ako si máme dávať na 
seba pozor a ako si očistiť drobné 

ňa) 

Marek Rigo a René Baláž si tiež 
zapamätali veľa z besedy a ďakujú 
pánovi doktorovi.  



 

Cez  JARNÉ  PRÁZDNINY sme v

varili, tvorili, aktívne športovali, aj na 

celodennom výlete boli...

 Okrem celodenného výletu do Bratislavy do BIBIANY, mali deti 
počas jarných prázdnin 2014 možnosť zúč
na tvorivej dielni jarné kvety, súťažiť v spolo
jarné jedlo v kuchynke Centra, či zúčastni
šachovo-dámovom turnaji…Aj počas tohtoro
“vybili” deti svoju energiu a relaxovali na športových hrách a sú
rámci nášho Jarného športového dňa vo štvrtok 
vedením animátorov si zahrali futbal, florbal, zasú
animátorkou – fitneskou Dadou – nacvič
Športové hry pre mladšie aj staršie deti sú pravidelnou preventívnou vo
časovou aktivitou, ktorú v obci Veľ
záujmových aktivít v spolupráci s Obč
Základnou školou vo Veľkých Levároch. Aj tento rok poskytla priestory na 
realizáciu Centráckeho športového dň
Levároch, za čo jej aj touto cestou ďakujeme. 
športovom dni si môžete pozrieť aj na krátkom videu, ktoré je dostupné na 
www.centrum.levare.sk (ZuPu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cez  JARNÉ  PRÁZDNINY sme v Centre 

varili, tvorili, aktívne športovali, aj na 

celodennom výlete boli... 

celodenného výletu do Bratislavy do BIBIANY, mali deti 
ť zúčastniť sa športového dňa, vytvoriť 

ť ť v spoločenských hrách, uvariť a zjesť 
č častniť sa na už tradičnom jarnom 
čas tohtoročných jarných prázdnin 

“vybili” deti svoju energiu a relaxovali na športových hrách a súťažiach v 
vo štvrtok       27. marca 2014. Pod 

rali futbal, florbal, zasúťažili si… S našou 
nacvičovali tanečno-športovú zostavu… 

Športové hry pre mladšie aj staršie deti sú pravidelnou preventívnou voľno-
asovou aktivitou, ktorú v obci Veľké Leváre realizuje Centrum 

jmových aktivít v spolupráci s Občianskym združením Čisté srdce a 
kých Levároch. Aj tento rok poskytla priestory na 

realizáciu Centráckeho športového dňa Základná škola vo Veľkých 
ďakujeme. Ako to vyzeralo na našom 

ť aj na krátkom videu, ktoré je dostupné na 

 

 

Deň vtákov

V apríli si pripomíname aj De
vtákov. Ako vnímajú naši 
redaktori vtáky, 
a aký k

MiRi
Vtáčiky sa liahnu z
jar prilietajú vtáky, ktoré sa 
vracajú z
si hniezda, nanesú vají
sa vyliahnu malé vtá
mamič
kŕmia, u
veľmi užito
ktorý nám škodí.

Deniska
Milujem, ke
pod oknom. Je tu obdobie, ke
samič
kŕmi ich, u
okrem toho, že nám spievajú, 
ničia šk

ViRa
Z teplých krajín sa na jar vracajú 
vtáky. Robia si hniezda, nanesú 
vajíčka, vysedia mladé, nau
ich lieta
spievajú a
Niektoré vtáky musíme chráni
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Deň vtákov 

apríli si pripomíname aj Deň 
vtákov. Ako vnímajú naši 
redaktori vtáky, čo o nich vedia,  

aký k nim majú vzťah? 

MiRi 
Vtáčiky sa liahnu z vajíčok. Na 
jar prilietajú vtáky, ktoré sa 
vracajú z teplých krajín. Stavajú 
si hniezda, nanesú vajíčka. Keď 
sa vyliahnu malé vtáčiky, vtáčie 
mamičky i niektorí oteckovia ich 
ŕmia, učia ich lietať... Vtáčiky sú 
ľmi užitočné. Ničia hmyz, 

ktorý nám škodí. 

Deniska 
Milujem, keď mi vtáky spievajú 
pod oknom. Je tu obdobie, keď 
samičky vysedia mladé vtáčiky, 
ŕmi ich, učí ich lietať. Vtáčiky 

okrem toho, že nám spievajú, 
čia škodlivý hmyz. 

ViRa 
Z teplých krajín sa na jar vracajú 
vtáky. Robia si hniezda, nanesú 
vajíčka, vysedia mladé, naučia 
ich lietať... Vtáčiky krásne 
spievajú a ničia škodlivý hmyz. 
Niektoré vtáky musíme chrániť. 



 

A ako jarný prázdninový program

 
 Hneď v prvý deň jarných prázdnin sme v
nátierku s chlebom a čajom. Veľa sme hovorili aj o
dobré. V utorok sme tvorili  na tvorivej dielni 
hrách. Mali sme rôzne stanovištia. Boli dobré a
tancovali na hudbu „zumbu“ a chlapci hrali futbal. Okrem toho sme sú
(PeBa) 
 
 V pondelok sme mali v Centre šachovo
pochutil na jablkovom koláči a na chlebíku s
kvetinkami, ktoré sme sami vytvorili. V
Pexeso, Svet, Človeče... Na športovom dni v
a podliezali ho. Pri preťahovaní lanom zvíť
my – chlapci. Na zumbe s Dadkou sme sa nau
 
 Cez jarné prázdniny sme mali v
koláči a na chlebíku s jarnou nátierkou. Kolá
tiež o jarnej zelenine, kreslili sme si ju. Bolo to super. V
si rolky z toaletného papiera, pomaľovali farbami a
počítačoch a niektorí počúvali hudbu. Bol to príjemný
 

 
 Cez jarné prázdniny v piatok sme boli z Centra na v
Keď sme vystúpili z vlaku, išli sme k Dómu sv. Martina, ktorý má na veži zlatú korunu, lebo tam korunovali Máriu 
Teréziu. Potom sme išli do BIBIANY. Tam sme zápasili s
animátorku pani Milku, ktorá nám na Hviezdoslavovom námestí hovorila o
a fontánach. Pozreli sme si aj Staré mesto a
 
 V Bratislave na výlete sa mi páčil Dóm sv. Martina, kde korunovali cisárovnú Máriu Teréziu. Dobre bolo 
v BIBIANE, pri Dunaji a slniečko svietilo pri výmene stráží pred prezidentským palácom. Videli sme mnoho 
zaujímavých vecí a bolo nám super! Cez jarné prá
a preťahovali sa lanom. Dobre sme si precvi
na hudbu zumbu a tanečné zostavy. Radi tancujeme a
 
 Vo štvrtok cez jarné prázdniny sme boli v
Martin, Tomáš, Dadka. Bola tam s nami pani u
najprv rozcvičku, potom rôzne súťaže. Preť
vedie Dada Včelková. 
 
 Cez jarné prázdniny sme boli jeden de
nám dobre. Naučili sme sa aj nové tanečné kr

 

 

 

ako jarný prázdninový program    s Centrom prežívali redaktori z

 jarných prázdnin sme v kuchynke Centra varili spoločne jarné jedlá 
ľa sme hovorili aj o jarnej zelenine. Kreslili sme si ju a

dobré. V utorok sme tvorili  na tvorivej dielni – vyrábali sme kvetinky. V stredu sme mali sú
hrách. Mali sme rôzne stanovištia. Boli dobré a ja som vyhrala prvé miesto. Vo štvrtok sme bo

chlapci hrali futbal. Okrem toho sme súťažili. V piatok som bola doma s

Centre šachovo-dámový turnaj a tiež som zašiel na kuchársky jarný de
na chlebíku s nátierkou. V utorok sme na tvorivých diel

kvetinkami, ktoré sme sami vytvorili. V stredu som získal druhé miesto v spoločenských hrách; sú
Na športovom dni v telocvični sme hrali vybíjanú, preťahovali sme sa lanom, preliezali 

ahovaní lanom zvíťazili dievčatá. Také nešťastie. Ale potom sme v
Dadkou sme sa naučili nové tance. (Aďo) 

Cez jarné prázdniny sme mali v Centre pripravené rôzne aktivity. V pondelok som si pochutila na jarnom 
jarnou nátierkou. Koláč sme si spolu pripravili a upiekli v kuchynke Centra. Rozprávali sme si 

sme si ju. Bolo to super. V utorok na tvorivej dielni sme robili kvetinky. Nastrihali sme 
ľovali farbami a nakoniec sme vyvešali kvetinky v

úvali hudbu. Bol to príjemný deň. A zložila som pritom aj básnič

Prichádza jar. Zima už nepríde. 
Snežienky zo zeme vykúkajú,  
ľudia len mikiny na sebe majú. 

Deti už po vonku lietajú 
a vtáci na drôty sadajú.  

(DeBa) 

v piatok sme boli z Centra na výlete v Bratislave. Cestovali sme vlakom a
Dómu sv. Martina, ktorý má na veži zlatú korunu, lebo tam korunovali Máriu 

Teréziu. Potom sme išli do BIBIANY. Tam sme zápasili s drakmi. Pri Dunaji sme sa najedli.  Potom sme 
animátorku pani Milku, ktorá nám na Hviezdoslavovom námestí hovorila o Hviezdoslavovi, Národnom divadle 

fontánach. Pozreli sme si aj Staré mesto a Michalskú bránu. Bol to veľmi pekný deň. (MiRi

čil Dóm sv. Martina, kde korunovali cisárovnú Máriu Teréziu. Dobre bolo 
čko svietilo pri výmene stráží pred prezidentským palácom. Videli sme mnoho 

bolo nám super! Cez jarné prázdniny sme mali vynikajúci športový deň
ahovali sa lanom. Dobre sme si precvičili telo a veľa sme sa pritom nasmiali. Animátorka Dadka cvi

né zostavy. Radi tancujeme a bolo to i vidieť. (ViRa) 

Vo štvrtok cez jarné prázdniny sme boli v telocvični, kde sme mali športový deň
nami pani učiteľky z Centra: Janka, Margitka a Beátka. V

ťaže. Preťahovali sme sa lanom a dievčatá vyhrali. Tancovali sme aj zumbu, ktorú 

Cez jarné prázdniny sme boli jeden deň v telocvični. Mali sme tam rôzne súťaže. Ve
čné kroky s Dadkou. 

                5 

Centrom prežívali redaktori z Centra?  

ne jarné jedlá – koláč s jablkami, jarnú 
Kreslili sme si ju a písali o nej. Bolo to veľmi 

stredu sme mali súťaže v spoločenských 
ja som vyhrala prvé miesto. Vo štvrtok sme boli v telocvični. Dievčatá 

piatok som bola doma s rodinou. 

tiež som zašiel na kuchársky jarný deň, kde som si 
utorok sme na tvorivých dielňach privolávali jar 

čenských hrách; súťažili sme v hre 
ťahovali sme sa lanom, preliezali 

astie. Ale potom sme v ďalšej súťaži zasa zvíťazili 

pondelok som si pochutila na jarnom 
kuchynke Centra. Rozprávali sme si 

utorok na tvorivej dielni sme robili kvetinky. Nastrihali sme 
nakoniec sme vyvešali kvetinky v Centre. V stredu boli aj na 

. A zložila som pritom aj básničku: 

islave. Cestovali sme vlakom a autobusom. 
Dómu sv. Martina, ktorý má na veži zlatú korunu, lebo tam korunovali Máriu 

drakmi. Pri Dunaji sme sa najedli.  Potom sme počúvali 
Hviezdoslavovi, Národnom divadle 

MiRi) 

il Dóm sv. Martina, kde korunovali cisárovnú Máriu Teréziu. Dobre bolo 
ko svietilo pri výmene stráží pred prezidentským palácom. Videli sme mnoho 

zdniny sme mali vynikajúci športový deň. Podliezali sme, preliezali 
a sme sa pritom nasmiali. Animátorka Dadka cvičila s nami 

ni, kde sme mali športový deň. Sprevádzali nás animátori: 
Beátka. V telocvični sme mali 

atá vyhrali. Tancovali sme aj zumbu, ktorú 

ťaže. Veľa sme sa nasmiali a bolo 



 

Interview s... 
... riaditeľom ZŠ 
Veľké Leváre pánom 
MGR. MARTINOM 
POTOČŇÁKOM 

Ako ste sa stali riaditeľom? 

Zúčastnil som sa konkurzu na 
obsadenie riaditeľského miesta 
a komisii Rady školy som 
predložil svoje plány, ako čo 
najlepšie viesť školu. Bol som 
vybraný z viacerých uchádzačov 
a vymenovaný za riaditeľa.  

Kedy ste sa stali riaditeľom, 
koľko rokov pôsobíte na našej 
škole ako riaditeľ a koľko máte 
rokov? 

Najprv som na našej škole učil, 
riaditeľom som od r. 2005, teda 9 
rokov a mám 48 rokov. 

Boli ste riaditeľom i na inej 
škole? 

Nie, toto je moje prvé 
riaditeľovanie. 

Čo je ľahšie, učiť, alebo byť 
riaditeľom? 

Každé má svoje svetlé i tmavé 
stránky. Niekedy, keď sú dobrí 
žiaci, je ľahšie učiť, keď vzniká 
viac problémov, je to ťažšie. 
Podobne je to i pri riaditeľovaní.  

Koľko žiakov je na našej škole? 

Na ZŠ je 256 žiakov a v MŠ je 
100 detí.  

Čo si myslíte o našej škole? 

Na našej škole máme kvalitných 
učiteľov, veľa vynikajúcich žiakov, 
ktorí dosahujú výborné výsledky 
v športe i v iných oblastiach. Žiaľ, 
máme niekoľkých žiakov, ktorí 
nám sťažujú našu prácu. Potešilo 
by nás a zlepšilo našu prácu väčšie 
pochopenie zo strany niektorých 
rodičov, lepšie finančné 
prostriedky na rôzne opravy našej 
školy.  

 

MAREC...  
... mesiac prebúdzajúcej sa prírody... 
... mesiac bohatý na mnohé udalosti, ktoré si 
pripomíname...  
... mesiac duchovnej prípravy na Veľkonočné 
sviatky... 
 
 Mesiac marec sa už odpradávna spája s
prebúdza k životu, všetko kvitne v plnej kráse. Jarné dni nás lákajú do 
prírody... Okrem toho, že prináša so sebou prvý jarný de
rovnodennosti, ktorý sa hýbe okolo 21. marca, spája 
udalosťami, ktoré si v tomto mesiaci pripomíname: De
Medzinárodný deň žien, ktorý je od roku 1911 medzinárodným d
bojujúcich za svoje práva a postavenie v živote spolo
„Mesiacom knihy“, ktorý si pripomíname od roku 1955 na pamiatku 
významného slepého šíriteľa kníh Mateja Hrebendu. Rozvíjanie pozitívneho 
vzťahu ku knihám je veľmi dôležité pre rozšírenie si obzorov 
(MiHo) 
 
 V našej kresťanskej kultúre je každoro
s duchovnou prípravou na najvýznamnejšie sviatky v
Veľkonočné sviatky, v ktorých si kresťania pripomínajú nielen umu
ale predovšetkým zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Práve v
Krista totiž spočíva nádej pre každého človeka, že smr
nemá žiadnu moc. Príprava na tieto najväčšie kres
kultúrne spája s tzv. Veľkým pôstom. Obdobie Ve
štyridsaťdňovým predveľkonočným obdobím, ktoré má by
časom duchovnej prípravy, stíšenia sa a pripravenia si srdca na hlbšie 
prežívanie Veľkonočných  sviatkov. (ZuPu) 
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... mesiac prebúdzajúcej sa prírody...  

... mesiac bohatý na mnohé udalosti, ktoré si 

... mesiac duchovnej prípravy na Veľkonočné 

ac marec sa už odpradávna spája s príchodom jari. Príroda sa 
plnej kráse. Jarné dni nás lákajú do 

prírody... Okrem toho, že prináša so sebou prvý jarný deň – deň jarnej 
rovnodennosti, ktorý sa hýbe okolo 21. marca, spája sa aj s rôznymi 

tomto mesiaci pripomíname: Deň učiteľov, či 
 žien, ktorý je od roku 1911 medzinárodným dňom žien 

živote spoločnosti.  Marec je i 
omíname od roku 1955 na pamiatku 

a kníh Mateja Hrebendu. Rozvíjanie pozitívneho 
mi dôležité pre rozšírenie si obzorov človeka. 

anskej kultúre je každoročne marec spojený aj 
prípravou na najvýznamnejšie sviatky v roku – tzv. 

ťania pripomínajú nielen umučenie, 
tvychvstanie Ježiša Krista. Práve v zmŕtvychvstaní 

človeka, že smrť nad ním už viac 
čšie kresťanské sviatky sa v našej 

kým pôstom. Obdobie Veľkého pôstu je 
ným obdobím, ktoré má byť pre človeka 

pravenia si srdca na hlbšie 
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A ako prežívali mesiac marec naši redaktori 

z Centra? 

 
 Marec je pôstny mesiac. Pôst sa začal popolcovou stredou a trvá 
štyridsať dní. Pôstom sa pripravujeme na Veľkú noc. V Centre sme si 
hovorili o pôste a Veľkej noci na Debatníčku. Boli sme aj na detskej svätej 
omši. V Centre sme varili na kuchárskom pôstne jedlo – špenát so 
zemiakmi. V marci si pripomíname aj MDŽ. Kúpil som mamičke kytičku 
kvetov, dal som jej darček, ktorý sme dostali od pani učiteľky. Veľmi sa 
potešila. Mám ju veľmi rád. Marec je aj prvý jarný mesiac. Na jar kvitnú 
kvety. Krásny zlatý dážď, snežienky, narcisy, fialky, bledule jarné... Jarné 
dni nás vytiahnu do prírody. Hráme sa s Deniskou, Sárou, Sabínkou rôzne 
hry vonku. Sú to moje dobré kamošky. (Aďo) 
 
 V marci si pripomíname MDŽ. Je to sviatok žien. Voľakedy ženy 
museli pracovať aj viac ako desať hodín denne. Protestovali a žiadali osem 
hodinový pracovný čas. Boj žien za lepšie podmienky v práci trval dlho. 
Nakoniec sa im mnohé veci podarilo vybojovať. Od tej doby bol 
Medzinárodný deň žien určený na 8. marec. Všetky ženy si máme vážiť. 
Zvlášť naše mamičky, ktoré sa o nás starajú. Moju mamičku mám veľmi 
rada. Marec je mesiac knihy. Knihy sú pre mňa veľmi dôležité. Dávajú mi 
informácie, poučia ma, potešia aj pobavia. Jednou vetou: Knihy sú pre nás 
všetkých dôležité. (DeBa) 
 
 Pani animátorka Milka v Centre nám hovorila, prečo je marec 
mesiac knihy. Povedala nám, že raz bol jeden starček Matej Hrebenda, 
ktorý miloval knihy a chránil ich. V tej dobe niektorí gazdovia knihy pálili, 
nenávideli ich. Boli radi, keď ľudia, ktorí na nich robili, boli hlúpi 
a nevzdelaní. Matej knihy roznášal. Niektorí gazdovia ho vyhnali a niektorí, 
hlavne pre svoje deti, ho prijali. (SaBa) 
 
 Marec je aj mesiac knihy. Knihy mám rada. Často chodím do 
knižnice. Požičiavam si knihy a čítam. Raz sa mi sa mi stalo, že som čítala 
dlho do noci a ráno som si našla na sebe položenú knihu. Čítam si hlavne 
v sobotu a nedeľu. V marci sa prebúdza príroda. Oteplí sa, kvitnú pekné 
kvety, ktoré mám veľmi rada. Páčia sa mne i mojej mamičke. (SaMo) 
 
 V marci už začína príroda byť zelená. Zobúdzajú sa kvietky 
a stromy. Vtáčiky pekne spievajú. Slniečko sa na nás usmieva ráno nás cez 
oblok zobúdza. (MiRi) 
 
 V marci prichádza jar. Začínajú kvitnúť stromy a kvety. S 
kamarátkami sa hráme vonku na schovávačku. Keď sa stmieva, bežíme 
domov k mamičke. (ViRa) 
 
 Teším sa, že prišla jar. Kvitnú kvety a stromy. Sú veľmi pekné. 
Slniečko nás zohrieva a my sa hráme vonku, beháme a radujeme sa. (Edo) 
 

 

 

Máte rád žiakov v našej škole? 

Určite mám. Inak by som 
nemohol učiť a viesť našu školu.  

Aký máte pocit, keď musíte 
dávať pokarhanie? 

Pokarhanie dávam veľmi nerád, 
a tešilo by ma, keby som mohol 
dávať samé pochvaly.  

Máte rád deti a máte i svoje 
vlastné? 

Deti mám veľmi rád, preto som si 
zvolil toto povolanie a vlastné 
deti mám 2, syna, študuje na 
vysokej škole a dcéra tento rok 
maturuje na gymnáziu.  

Čo si myslíte, pomáha naše 
Centrum škole?  

Určite áno. Žiaci s problémami 
vo vyučovaní si v Centre 
dopĺňajú vedomosti, 
v záujmových aktivitách rozvíjajú 
rôzne zručnosti. Centrum 
prospieva i tým, že Vám 
umožňuje bohatší a zmysluplnejší 
mimoškolský život. Pridávam 
želanie, nech sa Vám vždy darí. 

Tešili ste sa na stretnutie 
s nami? 

Ako vidíte, prišiel som a som 
veľmi rád.  

ĎAKUJEME!  

Dojmy mladých redaktorov: 

Viki Šarkozyová 

Beseda s pánom riaditeľom sa mi 
veľmi páčila. Páčili sa mi všetky 
odpovede na naše otázky. Bol 
veľmi milý a potešilo ma, keď 
sme sa spolu vyfotili.  

Petra, Kristínka, Aňa, Sára, 
Vanesa 

Pán riaditeľ bol veľmi milý, sme 
radi, že sme sa s ním mohli 
porozprávať a spoznať prácu 
riaditeľa. Určite to nemá vždy 
ľahké a povedal, že nás má rád.  
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28. marec – DEŇ UČITEĽOV 

 28. marec je známy ako Deň učiteľov. Je spätý s menom J. A. 
Komenského, ktorý sa svojou pedagogickou činnosťou a názormi na výchovu 
zaradil medzi významné osobnosti v dejinách myslenia. Bol jedným z prvých 
bojovníkov za poskytovanie vzdelania všetkým ľuďom bez rozdielu rasy 
a sociálneho postavenia. Presadzoval myšlienku tzv. názorného vyučovania 
a výchovy. Bol hlboko presvedčený o tom, že dobrá škola robí človeka lepším. 
Jeho názory na výchovu a vzdelávanie majú svojich nasledovníkov medzi 
učiteľmi aj dnes.  

 Deti a mládež náročnú prácu učiteľov dokážu doceniť väčšinou až vtedy, keď dospejú. Vtedy 
skutočne ohodnotia vzťah a prístup, ktorý k nim ich učitelia mali. Spomenú si na pohladenie pani učiteľky 
v materskej škole na pani učiteľku, ktorá ich trpezlivo učila čítať, písať a počítať a otvorila im cestu 
k poznaniu. Spomenú si aj na tých učiteľov, ktorí na nich boli prísni, ale práve svojou prísnosťou im 
pomohli vniknúť do tajov matematiky, prírodných zákonov, nádhery literatúry, či naučili ich vytrvalosti 
a práci na sebe samom. A za toto všetko patrí učiteľom veľká vďaka. Vďaku si zaslúžia však všetci 
pedagogickí i nepedagogickí pracovníci, ktorí sa dnes podieľajú na výchove a vzdelávaní. Vďaka patrí aj 
tým, ktorí si už svoje vo výchove a vzdelávaní „odkrútili“ a odučili, a teraz si už vychutnávajú chvíle 
vytúženého oddychu. 

 A ak aj časom na svojich učiteľov pozabudneme, pripomeňme si ich aspoň pri príležitosti Dňa 
učiteľov. Naša redakcia pripája pozdravy detí – mladých redaktorov – učiteľom. (MiHo)  

Milé pani učiteľky. Pozdravujem vás a želám vám samých dobrých žiakov. Veľa sa nám deťom venujete 
v škole i v Centre. Ďakujeme vám. Máme vás radi a vážime si vás. MiRi 

Milá pani učiteľka. Mám vás rada, lebo nás chcete všetko naučiť. I keď sa nám zdá, že ste na nás niekedy 
prísna, viem, že to myslíte dobre. Prajem Vám veľa šťastia a zdravia. ViRa 

Mám rada moju pani učiteľku. Veľa ma už naučila. Vďaka nej viem čítať, písať, počítať. Želám pani 
učiteľke veľa zdravia, šťastia a síl do ďalšej učiteľskej práce. Aňa 

Naša pani učiteľka nás veľa naučila. Mám ju rada, i keď občas kričí. Určite chce pre nás len dobre. Pani 
učiteľka, želám Vám veľa zdravia a veľa dobrých žiakov. PeBa 

Pani učiteľke ďakujem, že ma naučila písať, čítať a veľa nových vecí. Odpustila mi, keď som bol 
neporiadny. Budem sa snažiť polepšiť. Pani učiteľka, želám Vám do ďalších rokov veľa úspechov. Aďo 
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DEŇ NARCISOV 

Pred sedemnástimi rokmi odštartovala Liga 
proti rakovine unikátny projekt Deň narcisov, 
ktorý sa koná už tradične v apríli. Jeho 
symbolom je žltý narcis – kvietok jari 
a nádeje. Ľudia si ho pripínajú v tento deň na 
odev, aby tak vyjadrili solidaritu s osobami 
postihnutými rakovinou. V tento deň 
pomáhajú stovky aktivistov organizovať žiakov, študentov 
a dobrovoľníkov na celom Slovensku. Títo počas jedného dňa vychádzajú 
do ulíc s pokladničkami, aby sme mohli prispieť ľubovoľným príspevkom 
a pridať sa tak k veľkej rodine „narcisákov“.  Vyzbierané peniaze slúžia 
na výskum, liečbu a pomoc chorým postihnutým touto zákernou 
chorobou. Všetkým aktivistom a obetavým ľuďom patrí vďaka. 

Aj deti z Veľkých Levár sa v tento deň zúčastnili pri šírení dobrej 
myšlienky a organizovaní zbierky. Ku Dňu narcisov sa teraz vyjadria naši 
mladí redaktori z Centra záujmových aktivít. (MiHo) 

V tento deň sme chodili po dedine s narcismi a krabičkou. Skoro každý, 
koho sme stretli, prispel a dostal od nás narcis. Ja si myslím, že sa má 
prispievať vždy z lásky. Aj ja som prispel. Nechcel by som, aby niekto 
z rodiny ochorel na túto chorobu. Prial by som si, aby sa lekárom podarilo 
chorých vyliečiť. (Aďo) 

Deň narcisov je dobrá vec, pretože pomáha ľuďom, ktorí bojujú s touto 
zákernou chorobou. Naši spolužiaci chodili medzi ľuďmi v dedine 
a zbierali peniaze. Každý peniaz je užitočný. Ja veľmi rada prispejem aj 
budúci rok. (DeBa) 

Deň narcisov je preto, aby sa vyzbierali peniaze pre chorých ľudí. 
Chceme im pomôcť, aby boli zasa zdraví, stáli na svojich nohách. 
Nechcela by som, aby v mojej rodine, ani v inej, niekto ochorel na 
rakovinu. Preto som i ja prispela a pripla si narcis. (Aňa) 

Vyzbierané peniaze prichádzajú ľuďom ktorí majú rakovinu. Je to zákerná 
choroba. Poznám niektorých ľudí čo ju už prekonali. No veľa ľudí o svoj 
život ešte tvrdo bojuje. Mojej najlepšej kamarátky teta sa z rakoviny 
vyliečila. Pani učiteľky mamička na rakovinu zomrela. Z takýchto 
príbehov mám zvláštne pocity. (SaBa) 

  

 

 

 

 

 

 

Medzinárodný deň 

Rómov 

Medzinárodný deň Rómov pripadá 
na 8. apríl. Tento deň si Rómovia 
na celom svete pripomínajú ako 
pamätný deň prvého celosvetového 
stretnutia (kongresu) Rómov v 
Anglicku. Na kongrese sa stretli 
Rómovia zo štrnástich krajín 
a založili prvú medzinárodnú 
rómsku organizáciu. Rómovia sa 
prihlásili ku krajine svojho pôvodu 
– k Indii, prijali rómsku hymnu. 
Prijali tiež rómsku vlajku. Je na nej 
vyobrazené koleso z koča, ktoré 
symbolizuje túžbu po cestovaní 
a slobode, zelená a modrá farba, 
ktoré symbolizujú trávu a oblohu. 
Ako si pripomenuli Deň Rómov 
naši redaktori si môžete prečítať. 
(MiHo) 

 

Na Deň Rómov sme spievali, 
tancovali zabávali sa. Sme radi, že 
si nás niekto všíma. Bol to pekný 
deň. (PeBa) 

Na Deň Rómov sa narodila moja 
mamka, preto sme to oslávili naraz. 
Veľmi som si to užil. (Aďo) 
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22. apríl DEŇ ZEME 

Je to deň, keď počujeme veľa ráz 
vetu: Ži a nechaj žiť. 

Je treba, aby 
sme v tento 
deň, ako 
kultúrni ľudia 
celého sveta 
pamätali, ako 

je potrebné, aby sme celý rok konali 
tak, aby to bolo na prospech celej 
našej modrej planéty. Mnohé je na 
našej Zemi ohrozené – dažďové 
pralesy, ľadovce, ovzdušie, voda, 
pôda. S týmto súvisia problémy pre 
všetko živé. Pre rastliny, živočíchy 
a samozrejme ohrozujú aj život 
človeka.  

Možno si poviete, že sa nás to 
netýka. Ale veru týka! Zem je nás 
všetkých. Zem nemá hranice. 
Myslime na to! Neubližujme Zemi! 
Robme tak, aby po nás zostala naša 
modrá planéta naďalej modrou, 
živou. 

Ako chcú chrániť prírodu a našu 
Zem mladí redaktori a čo si 
predsavzali Edko, Peťka, Miška, 
Kristínka, Anička a Sárinka? 

1. Nebudeme odhadzovať papiere 
a odpad na zem. 
2. Nebudeme zbytočne trhať kvety. 
3. Nebudeme lámať mladé 
stromčeky. 
4. Odpad nebudeme voziť do lesa. 
5. V lese nebudeme vykrikovať 
a rušiť vtáčiky a zver. 
6. Odpad patrí do kontajnerov. 
 
Ak by sme nedodržali naše 
predsavzatia, sklameme tým 
ostatných i sami seba. 

Našu Zem si musíme chrániť. 
Znečistený vzduch i voda nám ničia 
zdravie. Ak si zničíme rastlinky 
a živočíchy, vzduch i vodu – 
nemôžeme žiť. (MiRi) 

VEĽKÁ NOC 

Veľkonočné sviatky sú najvýznamnejším kresťanským sviatkom. Sú 
oslavou zmŕtvychvstania Ježiša Krista po jeho ukrižovaní.  

Veľkonočné obdobie začína Zeleným štvrtkom – sv. omšou na pamiatku 
Pánovej večere, ustanovením Sviatosti oltárnej a kňazstva. Veľký piatok 
– deň ukrižovania Ježiša Krista. Biela sobota – Pán Ježiš je v hrobe, 
príprava na oslavu Kristovho zmŕtvychvstania, svätenie veľkonočného 
ohňa a veľkonočnej sviece – paškálu. V tento deň sa rozozvučia zvony, 
ktoré od Zeleného štvrtka mlčali. Veľkonočná nedeľa je dňom oslavy 
Kristovho vzkriesenia a víťazstva nad smrťou. Veľkonočný pondelok je 
oslavou príchodu jari, spojený s rôznymi ľudovými zvykmi, hlavne 
šibačkou a oblievačkou. Veľkonočné obdobie sa končí sviatkom Zoslania 
Ducha Svätého.  

Mladí redaktori začali veľkonočné sviatky varením a hostinou so 
špenátom na Zelený štvrtok, farbením a varením vajíčok, ozdobou 
kraslíc, účasťou na sv. omši a záver tvorila veľkonočná šibačka. 

Veľkonočný pondelok bol veselý. Prišli chalani, vyšibali a poliali nás, 
povedali nám básničku. My, dievčence, sme im dali maľované vajíčka 
a zajačiky. (MiRi) 

Vyšibal som dievčatá u nás i v Kiripolci (pozn. red.: Kostolište). Šibal 
som od skorého rána a vyšibal som si 10 €. Bolo veselo. (Edo) 

Veľkú noc sme oslavovali na viacerých miestach. Boli sme v Brodskom, 
Gbeloch aj v Malackách. Zažili sme veselú šibačku. (PeBa) 

Veselú šibačku som si užila v Čechách, Bratislave aj v Malackách. 
Chalani ma parádne popolievali. Dúfam, že po tej vode porastiem. 
(KiGa) 

Veľkú noc som prežila veľmi pekne. Chalani ma poriadne vyšibali, až sa 
im zlomil korbáč. My sme im to vrátili. Ja som si vyšibala i peniazky. 
(Aňa) 

Veľká noc bola veľmi veselá. Chalani nás šibali i polievali. Tešila som 
sa, že bola veselá celá rodina. Dúfam, že i v druhých rodinách bolo 
veselo. (SaMo)  
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DEŇ MATIEK 

11. máj – Prišiel čas povedať našim mamám, ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť 
za všetko, čo pre nás robia. Deň matiek je výnimočný sviatok, ktorý pamätá na všetky mamičky, má dlhú históriu. 
Siaha až do starovekého Grécka, kde ženu oslavovali ako darkyňu života už 250 rokov pred našim letopočtom.  

Ku dňu matiek už tradične patria rôzne pozornosti a darčeky. My, deti z Centra záujmových aktivít, venujeme zo 
svojich srdiečok túto básničku.  

 
 

VYZNANIE 
Mamička moja, si pokoj môj, 

si moja istota. 
Si ráno môjho života, 
si moje svetlo i tieň, 

i keď Ti to nepoviem, 
očami vravím, 

že Ťa MILUJEM. 
 

 

Aké darčeky dali svojim mamičkám? 

Kúpila som jej veľké srdce, kde bolo napísané: Najlepšia mamička na svete. Objala som ju a dala jej veľkú pusu. 
(ViRa) 

Dala som jej peknú kvetinku, božtek na líčko, poďakovala som jej a povedala, ako veľmi si ju vážim, mám ju veľmi 
rada. Veľmi sa potešila. (SaMo) 

Dal som jej kyticu ruží, bonboniéru, pusu, vystískal som ju a povedal jej, že je moja jediná a nevymenil by som ju za 
nič na svete. (Aďo) 

Mojej najlepšej mame som dala karafiát a bonboniéru, pusu na líčko a povedala som jej, ako veľmi si ju vážim. 
(DeBa) 

Mamička sa veľmi potešila kvetine a môjmu blahoželaniu. (Edo) 

Veľká bonboniéra a moja pusa potešila moju drahú a starostlivú mamičku. (Aňa) 

Ľúbim svoju mamičku, lebo sa o nás stará. Zaželala som jej všetko najlepšie a vyjadrila svoju lásku. (KiGa) 

Kúpili sme mamičke kvet  a povedali, že ju máme veľmi radi. (Petra a René) 

Svoju mamičku sme vystískali a vybozkávali. (Miška a Marek) 

 

 Veľkým darom pre všetky mamičky bolo i milé divadielko: Najvzácnejšie dary na svete, alebo Ako Dlhý, 
Široký a Bystrozraký Matejovi k princeznej pomohli, ktoré režírovala a nacvičovala Zuzka Pucherová – Alenová, 
naša ,,novopečená" mamička. Nácvik detí, scéna, hudba, kostýmy dali veľkú námahu nielen Zuzke, ale aj Vladke 
Perničkovej, Libuši Čtverákovej a Robovi Perničkovi, za čo im veľmi pekne ďakujeme! Námaha priniesla veľkú 
úrodu v podobe krásnych zážitkov všetkých mamičiek.  
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MEDZINÁRODNÝ  DEŇ  DETÍ 

 Medzinárodný deň detí (MDD) je 
sviatok, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách 
sveta vždy 1. Júna. Na Slovensku sa oslavuje 
od roku 1952. Myšlienka MDD vznikla 
v Ženeve vo Švajčiarsku na Svetovej 
konferencii pre blaho detí. Konferencia sa 
zaoberala chudobou, detskou prácou, 
vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí 
na celom svete. 

 V Centre záujmových aktivít sme si na 
Debatníčku, pravidelnej aktivite, rozprávali 
veľa o živote detí v rôznych krajinách, 
o našom živote, o ťažkom živote a chudobe 
v Afrike a na iných miestach. Tešíme sa, že 
sme tu, že žijeme v našej vlasti a môžeme tento 
sviatok radostne osláviť.  

 Rodičia často obdarúvajú deti 
darčekmi. Najkrajším darom je rodičovská 
láska a čo najviac spoločne strávených dní. 
Prvý jún je vhodnou príležitosťou napríklad na 
vychádzku do prírody či inú spoločné aktivity. My, deti z Centra, sme oslávili tento deň spoločne so všetkými 
spolužiakmi dňa 4. Júna pred ZŠ na Diskoparáde šaša Maroša.  (MiHo) 

MDD – Medzinárodný deň detí je náš sviatok. Je pre nás, aby sme si užili veľa radosti. Je škoda, že 1. jún pripadá 
tento rok na nedeľu, nejdeme do školy, teda sa nepotešíme, že sa neskúša. Na tento sviatok nedostávam veľa 
darčekov, ale potešia ma i malé darčeky. Nie všetky deti oslavujú tento sviatok. Je mi ich ľúto. (MiRi) 

K tomuto sviatku mi mamička kúpila bicykel a loptu. Rád jazdím a hrám futbal. Lopta ma veľmi potešila. Teším sa na 
futbal, kde si s novou loptou zahrám. Budem sa snažiť byť dobrý, aby aj mamička mala zo mňa radosť. (Edo) 

 

 

 

OZNAM 

Od mája 2014 poskytuje Centrum záujmových aktivít bezplatné základné sociálno-právne poradenstvo pre klientov 

Centra záujmových aktivít. Konzultácie je možné využiť vždy v stredu v čase od 10.00 do 12.00 hod, prípadne po 

predchádzajúcej telefonickej dohode v inom termíne. Konzultácie poskytuje právnik a koordinátor Centra záujmových 

aktivít Mgr. Tomáš Richveis, v spolupráci s OZ Čisté srdce a Obcou Veľké Leváre. 

Kontakt:   

Mgr. Tomáš Richveis, právnik, koordinátor Centra záujmových aktivít 

tomasrichveis@gmail.com, 0911779311 
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POĎ SA HRAŤ 

Nájdi cestu z jednej hrušky na druhú.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vymaľuj len krátke samohlásky. 

 

 


