
     
    

    

    

      

ÚVODNÍK 

Milí naši čitatelia. 

Leto je v plnom prúde. Slniečko prudko žiari. Letné 
prázdniny sú predo dvermi a vidno radosť
i dospelých tešiacich sa na dni voľna, slnie
My, Centráčci, Vám želáme len samé príjemné a
zážitky. Poteší nás, ak sa spolu s 
Centráček, ešte na chvíľku obzriete za dlhým obdobím od 
jarných prázdnin po tie letné. Práve zážitky z
sú obsahom čísla, ktoré držíte v rukách. Veríme, že pri 
čítaní prežijete aj Vy spolu s nami celý ten 
zážitkov, zaujímavých udalostí, stretnutí... Samozrejme, že 
ani v tomto čísle nechýba tradičná rubrika Interview s... 
Veríme, že Vás zaujme aj príbeh o 
a veľa ďalších príspevkov. Veríme, že pri 
časopisu strávite príjemné chvíle a venujete 
pozornosť, s akou sme ho pre Vás pripravili.

Želáme Vám plno pekných chvíľ na dovolenkách, 
vode, alebo na horách, v bazénoch, či na kúpaliskách... 
Pánom učiteľom a pani učiteľkám ve
oddychu, spolužiakom bezpečné prázdniny. A
ľudí v Centre záujmových aktivít prajeme príjemné 
prázdniny, či už s deťmi pri prázdninovom programe v 
Centre, alebo doma s tými najbližšími, kdeko
Všetkým prajeme príjemné čítanie. A tešíme sa na osobné 
stretnutia na letnom prázdninovom programe pre deti 
v Centre. 

Za celý kolektív Milka Hoďovská 
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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. 

PRÁZDNINOVÝ PROGRAM  

PONDELOK  Prípravní ček v Centre (určené pre deti predškolského veku)      
   Športové hry v telocvični základnej školy  
   (zraz vždy o 9.30 hod. pred hlavným vchodom do budovy základnej školy) 
UTOROK  Tanečno-hudobné stretnutia v Centre 
   Spoločenské hry/PC 
STREDA  Letné varenie v kuchynke Centra 
   Spoločenské hry/PC 
ŠTVRTOK  Tvorivé dielne v Centre 
   Spoločenské hry/PC 
PIATOK   Výlety a zážitkové podujatia s OZ Čisté srdce (zmena programu vyhradená) 
   MAMAklub (10.00 – 12.00 hod.) 

 

PRÁZDNINOVÉ PIATKY  

14.07.  Vychádzka do okolia Veľkých Levár na Babie jazero spojená s opekaním a hrami v prírode 

21.07.  Výlet do Malaciek spojený s návštevou ateliéru keramikárky pani L. Čtverákovej s možnosťou 
  vlastného tvorenia z hliny 

28.07.  Výlet do Bratislavy spojený s návštevou Domova sociálnych  služieb ROSA - hipoterapia 

4.8.  Výlet do Malaciek spojený ukážkovou jazdou na skate ihrisku 

11. 8.  Detské divadelné predstavenie APAČI PAPÁČI v Centre o 10 hod. (Divadlo Žihadlo) 

18.8.  Výlet do Bratislavy na Železnú studničku spojený s hrami v  prírode 

25.8.  Veľká BUBNOVAČKA v Centre o 10 hod. (Etnobubnová škola Rytmika) 

Poznámka 
Podrobnejšie informácie o výletoch dostanú rodičia a deti priamo v Centre záujmových aktivít, alebo na telefónnom čísle 0911 
779311. Na ten-ktorý výlet je potrebné prihlásiť dieťa vopred v Centre záujmových aktivít. V prípade nepriaznivého počasia sa 
výlet neuskutoční. 
 

REDAKČNÁ RADA ČASOPISU CENTRÁČEK 

Redaktori:    Milka Hoďovská, Zuzana Pucherová, Tomáš Richveis 
Mladí redaktori:  Viki Šarközyová, Adrián Baláž, Aňa Molnárová, Miška Rigová, Polák, Viki Rajošová, Dominika 
   Danihelová, Deniska Balážová, Mirko Baláž, Kristína Galbová, Mirko Galba, Kristián Herák, Števko 
   Dancsó, Peťka Balážová, Miško Danihel, Magdalénka Galbová, Ferko Malinovský 
Grafická úprava : Lenka Masopustová 
Editovanie časopisu 
a prepisovanie článkov:  Zuzana Pucherová 
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28. marec – Deň učiteľov 

Slovami básnika sa prihovárame všetkým učiteľom, mladým, starším 
i najstarším. Vďaku i uznanie si zaslúžite všetci. Želáme Vám veľa 
zdravia, optimizmu a síl pre nekonečne ťažkej, ale veľmi prospešnej práci 
s deťmi. Veľa trpezlivosti, ale aj entuziazmu, aby ste mali každoročne 
lepších žiakov, aby Vás počúvali, dobre sa učili a ctili si Vás.  

Ďakujeme za Vašu zodpovednú prácu. Byť dobrým učiteľom vyžaduje od 
človeka množstvo úsilia, empatie, nadšenia a ľudskosti. Dobrý učiteľ vie 
nielen žiakov naučiť, ale aj usmerniť a nadchnúť. Dokáže oceniť ich 
snahu a napredovanie, ktoré ho napriek prekážkam napĺňa 
zadosťučinením. Váži si svojich žiakov a oni si vážia jeho. (MiHo) 

 

Už jej tvár zdobia mnohé vrásky, 

určite má i šesťdesiat. 

Pred rokmi učila nás hlásky, 

počítať, kresliť, poznať krát. 

Dnes navštívili sme ju z lásky... 

K dobrým sa vracia každý rád. 

Vedela, kto má aké vlásky, 

začala všetkých menovať. 

Dojalo nás to. Zas je milá, 

žiari z nej láska, teplo, sila, 

každému čo to poradí. 

Mnohé roky žila s nami, deťmi, 

vo sviatok tešíme ju kvetmi, 

za všetku lásku, pohľady. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mladí redaktori vyjadrujú svoje 
pocity: ktorú pani u čiteľku, pána 
učiteľa mám rád?  

Ďakujeme všetkým pani učiteľkám 
i učiteľom za všetku obetavosť 
a pozornosť, ktorú nám venujú. Máme 
vás všetkých radi. 

Miško Danihel: 

Mám rád pani učiteľku Martinku 
Čermákovú. Je milá, veľmi krásna, 
dobre sa nám s ňou učí, lebo dobre 
vysvetľuje. Keď na nás niekedy kričí, 
niektorí žiaci ju hnevajú a potom 
musíme byť po škole. Budem rád, keď 
nás bude učiť aj vo vyššom ročníku 
a rád by som, keby nás učila aj pani 
učiteľka Rebecca Murray. Mám rád aj 
pani učiteľku Hoďovskú. Robí si 
s nami domáce úlohy v Centre. Je 
milá, veľmi pekná a veselá. Pozná 
cestičky, ako nás naučí s radosťou 
a súťažou robiť domáce úlohy. Keď 
sme nosili zo školy zlé známky, začala 
s nami pracovať a hneď zo štvoriek 
a pätiek boli jednotky a dvojky. Keď 
prinesieme zo školy v žiackej dobré 
známky, dá nám cukrík za odmenu. 
Štvorky a päťky neberie.  

Mirko Galba: 

Mám rád pani učiteľku Rebeccu 
Murray. Na angličtine s nami píše 
rozcvičky. Je milá, dobrá a má nás 
rada. Pani katechétka nás má tiež rada, 
nekričí na nás. Pán zástupca, keď je 
hodina, je veselý, srandovný, mávame 
súťaže. Keď vyrušujeme, dá nám to 
zvláštnou grimasou najavo.  

Denisa Danihelová: 

Pani učiteľka Rebecca Murray je milá, 
dobrá, veľa nás naučí, pomáha nám, 
keď sa nedarí. Pani učiteľka 
Kleinedlerová s nami žartuje, smeje sa 
a dobre sa nám pri nej učí. Pomáha 
nám a niekedy nám dá aj perníky. Pán 
učiteľ Riška na nás nekričí, je veselý, 
žartuje a nedáva nám poznámky, keď 
si niečo zabudneme. Ukazuje nám 
rôzne cviky, máme ho radi.  



 

...pokračovanie zo str. 3 

Mirko Baláž:  

Pani učiteľka Rebecca Murray je nová 
pani učiteľka a je veľmi milá. Mám ju 
rád, vážim si ju, lebo ma učí tak, aby 
som všetkému porozumel. Je veselá, 
a má rada športové hry a nás všetkých. 
Pani učiteľka Vladka Perničková – mám 
ju tiež veľmi rád, hoci je niekedy prísna. 
Aj ona nás má rada.  

Magda Galbová:  

Mám rada pani učiteľku Martinku 
Čermákovú. Je milá, veselá a pekná. 
Dobre nám vysvetľuje. Pomáha nám, 
keď nám niečo nejde. Teší sa, keď 
pekne pracujeme. Pani učiteľka 
Hoďovská je veselá, milá a pekná. Keď 
sme začali s ňou pracovať, mala som 
v žiackej aj nejakú štvorku či päťku. 
Ona so mnou a s Miškom zaviedla 
súťaž. Pracovala s nami a za dobrú 
prácu sme dostali sladkú odmenu. 
A hneď to boli jednotky a dvojky. 
Máme sa radi.  

Kristínka Balážová: 

Pani učiteľka Ivanová je dobrá. Keď 
robíme zle, nekričí na nás, len povie, 
aby sme prestali. Mám ju veľmi rada, 
lebo nám pomáha a vysvetlí, keď niečo 
nevieme. Príde k nám a pomôže. Pani 
učiteľka Hoďovská je veselá, vtipná, 
žartuje s nami a preto ju mám rada.  

Sára Harvanová:  

Pani učiteľka Habová je na nás dobrá, 
veselá. Niekedy na nás aj zakričí, ale 
myslí to dobre. Pani učiteľka Petra 
Kudličková je na nás dobrá, sranduje, 
píše nám, čo máme na domácu úlohu. Je 
s ňou dobre a mám ju veľmi rada.  

Miško Polák: 

Pani učiteľka Perničková je dobrá, 
nekričí na nás a pomáha nám. Mám ju 
rád.  
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Spisovná slovenčina a

Každá krajina – štát používa na dorozumievanie písomné i
svoj spisovný jazyk. Naše krásne Slovensko má 
slovenčinu – peknú, mäkkú, lahodnú, ľ
nazývať básnici. Aj keď nepatríme k veľ
okrem spisovnej slovenčiny, v rôznych kútoch našej vlasti náre
ktoré sa dedili z pokolenia na pokolenie. Náre
prostriedok určitej oblasti. Slovenské náre
skupiny: západoslovenské, stredoslovenské a
nárečie. A tie sa ďalej pestro členia („Č
vznik nárečí malo vplyv mnoho okoln
národov, sťahovanie národov. Hlavný vplyv na Záhorá
nemčina, čeština a moravské nárečia. Č
a vznikali nové slová. Dnes sa budeme venova
Uvediem niekoľko starých záhoráckych slo

Slovník starej matere: 

ťapša – panvica, plech na pečenie p

petrušková ňať – petržlenová vňať mandel 

viršla – párky, tenká klobása  presburšt 

ľadvenica – oblička   šuferle 

šmalec – vytopená bravčová masť zúzik 

žufánka – naberačka    geršle 

perky – pirohy    boba

cíbik – zelená vňať z cibule  pumperlík 

kasľa – skriňa    miš

šenk – hostinec     dzeci 

kuknút – pozrieť 

Okrem toho Záhoráci v reči namiesto l používajú u. Byu sem 
v Mauackách, já sem to vidzeu... A na záver jeden vtip. Víte, pro
Záhoráci v obchodze lezú po kolenách, aby vidzeli na znížené ceny. 
� (MiHo) 

A ktoré záhorácke slová poznajú a používajú naši Cent

Magdalénka G.: užička 

Mirek B.: krumple 

Paľko P.: vidzeu sem, byu sem 

Samko P.: jedeu sem, šenk 

Mirko G.: šnicle 

Gregor P.: cíbik 

Kristínka G.: šerbl 
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Spisovná slovenčina a nárečia 

štát používa na dorozumievanie písomné i ústne, 
svoj spisovný jazyk. Naše krásne Slovensko má svoju spisovnú 

peknú, mäkkú, lahodnú, ľubozvučnú, ako ju zvyknú 
 nepatríme k veľkým krajinám, rozprávame 

rôznych kútoch našej vlasti nárečiami, 
pokolenia na pokolenie. Nárečie je dorozumievací 

itej oblasti. Slovenské nárečia sa delia na tri hlavné 
skupiny: západoslovenské, stredoslovenské a východoslovenské 

členia („Čo dedina, to reč iná!“). Na 
í malo vplyv mnoho okolností; reč susedných štátov, 
ahovanie národov. Hlavný vplyv na Záhoráčtinu mali 

čia. Časom sa nárečia menili 
vznikali nové slová. Dnes sa budeme venovať našej Záhoráčtine. 

ko starých záhoráckych slov. 

prézle – strúhanka 

mandel – 15 kusov 

presburšt – tlačenka 

šuferle – šúlance  

zúzik – hydinový žalúdok  

geršle – krúpy  

bobaľky – vianočné pečivo 

pumperlík – perník  

miščaufla – lopatka 

dzeci – deti 

i namiesto l používajú u. Byu sem 
na záver jeden vtip. Víte, proč 

obchodze lezú po kolenách, aby vidzeli na znížené ceny. 

používajú naši Centráci? 
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Mladí redaktori píšu 
o vtáčikoch 

Kristínka Balážová Prišla 
jar. Prilietajú k nám vtáčiky. 
My vieme, že sa musíme 
o ne postarať a chrániť ich. 
Vtáci nám krásne spievajú.  

Miško Danihel  S jarou 
k nám prilietajú sťahovaví 
vtáci. Už sa teším  na ich 
spev, ktorý nám dodáva 
energiu. Vtáky sú aj 
užitočné. Lastovičky štebocú 
a chytajú muchy. Slávik 
krásne spieva. Drozdy a iné 
vtáky chytajú hmyz. Vrabce 
čvirikajú a sú to zbojníci. Sú 
ľudia, ktorí vtákom ubližujú. 
To nie sú dobrí ľudia. 

Mirko Galba Vtáčiky mám 
rád. Bociany, lastovičky, 
sýkorky i vrabce. Sú pekne 
sfarbené, krásne spievajú 
a ničia hmyz. Vtákov 
musíme chrániť.  

Mirko Baláž Vracajú sa 
k nám sťahovaví vtáci. 
Robia si hniezda, nanesú 
vajíčka. Vyliahnu sa 
mláďatká, ktoré treba kŕmiť. 
Vtedy najviac ničia škodlivý 
hmyz. Vtáčiky sú pre nás 
užitočné. Niektoré väčšie 
vtáky chytajú myši a ďateľ 
je lekár stromov. Vtáky sú 
zákonom chránené. 

Magdalénka Galbová Som 
rada, keď počujem štebotať 
lastovičky. Mám rada všetky 
vtáčiky. Sú veľmi užitočné 
a krásne. Smutná som, keď 
počujem ako niektorí vtákov 
zabíjajú, hádžu po nich 
kamene a plašia ich. 

Ferko Malinovský mám rád 
všetky vtáčiky lastovičky, 
sýkorky, bociany. Lovia 
hmyz, chytajú muchy, ktoré 
nás otravujú. Veľké vtáky 
chytajú myši a nám pekne 
spievajú.  

 

MESIAC APRÍL je každoročne plný 
zaujímavých a významných dní  

Jar sa prejavila v celej kráse a rozmanitosti. Takmer letné dni vystriedali dažde, ba i babka 
Zima sa nevedela rozlúčiť. Znova rozliata snehová perinu a vybielila zem. Často sme 
hodnotili apríl ako bláznivý. Asi to tak bude. Okrem pravidelne sa striedajúcich dní a 1. 
apríla – Deň vtáctva, nám mesiac apríl spestrujú aj ďalšie dni: 8. apríl – Medzinárodný deň 
Rómov, 15. apríl – Deň narcisov, 22. apríl – Deň Zeme a významné veľkonočné sviatky. 
(MiHo) 

1.apríl Deň vtáctva 

Aj keď je už po desaťročia prvý apríl spájaný so žartami, vtipmi a inými srandičkami, je 
i svetovým dnom vtáctva. A to od roku 1900. Najprv bol spojený aj s oslavou stromov. 
Prečo prvý apríl? V apríli k nám priletí najviac vtákov, väčšinou z Afriky a menej z Ázie. 
Patria medzi ne lastovičky, škovránky, trasochvosty, divé husi, drozdy, bociany, orly, 
sokoly a mnoho iných. Predpokladá sa, že k nám priletí dvadsaťtisíc vtákov. Ochrancovia 
prírody im pripravujú hniezda, búdky, vyhlásené sú i vtáčie územia. Treba ich privítať, veď 
cestou museli prekonávať nečas, dažde, vetry a iné prekážky. Sú to poslovia jari. Sú veľmi 
užitočné. Ničia škodlivý hmyz, zdobia svojou krásou prírodu a krásnym spevom potešia 
naše srdcia. (MiHo)  

Príbeh o bocianoch a o ochrane prírody vo 
Veľkých Levároch (napísala Milka Hoďovská)  

Ochrana prírody bola vždy, a doteraz je, mojou srdcovou záležitosťou. Táto téma bola 
dominantná v mojej 50-ročnej učiteľskej práci. Vždy som vštepovala do srdiečok mojich 
žiakov lásku k prírode, vysvetľovala im dôležitosť prírody v našom živote a potrebu jej 
ochrany. Ako toto moje vštepovanie prijímali moji žiaci? 

V našej dedine stáli dva vysoké komíny pri bývalej pálenici. Jeden z nich bol veľmi 
zničený, nebezpečný. Druhý, oveľa vyšší a krajší prijal pár bielych bocianov a poskytol im 
domov. Každý rok na tomto komíne – vo svojom domove – vysedeli mláďatká, na zimu 
odleteli do teplých krajín a na jar sa znova vrátili do svojho hniezda. Najprv priletel samec, 
opravil hniezdo. O niekoľko dní za ním priletela samica, zniesla vajíčka a obaja sa striedali 
pri ich zohrievaní. Jeden zohrieval, druhý nosil potravu a vodu v zobáku. Už pohľad na túto 
rodinku nám robil radosť.   

Keď zvalili prvý komín, rozhodli na obecnom úrade, zvaliť i druhý komín, práve ten, kde 
bolo hniezdo bocianov. Učila som vtedy piatakov. Naraz ma zavolal starosta na obecný 
úrad. Skoro som odpadla. Moji piataci, dozvediac sa o pláne zvaliť komín, bez môjho 
vedomia, celá skupinka, išli na obecný úrad, ústne i s písomným ultimátom zakázať zvalenie 
komína. Veď ten je domovom našich kamarátov. Bolo to nádherné gesto mojich žiakov 
a hrialo ma pri srdci. Z mojich vtedajších piatakov sú už dospelí ľudia a komín stojí dodnes. 
I toto bol výsledok môjho pôsobenia. 

Príbeh pokračuje. 

Komín síce stojí dodnes, ale bociany už naň neprilietajú. Stala sa taká tragická udalosť. 
Samička sedela na vajíčkach. Samček zháňal potravu. Priletel k Rudave, chcel sa napiť 
vody, ale partia chalanov ho palicami a kameňmi dobila. Uhynul. Samička čakala hladná, 
smädná a v hniezde uhynula. Bolo to smutné. 

Ale zvláštne bolo, až neuveriteľné, čo sa stalo, keď sa ostatné bociany chystali na odlet do 
teplých krajín. Zhromaždili sa, prileteli ku komínu, krúžiac okolo hniezda vzdali poctu 
a dali posledné zbohom uhynutej samičke. Ľudia, bývajúci pri komíne, žasli nad týmto 
nevídaným úkazom. Komín je odvtedy opustený. 

Nie všetky deti a dospelí majú vzťah k prírode, hoci ju bohato využívajú. Čo sú to za ľudia? 
Mali by sa nad sebou zamyslieť.  
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8. apríl – Medzinárodný deň 

Rómov 

Je oslavou rómskej kultúry, hudby, tanca, divadla. 
Radi oslavujeme s Rómami v oblastiach, kde sa 
začlenili medzi ostatné obyvateľstvo, nestretajú sa 
s diskrimináciou, žijú slušne, pracujú a sú spoločenskí. 
Postavili si pekné, jazdia na autách, deti slušne 
vychovávajú. Sú úspešní a podnikaví. Takýchto si 
treba vážiť. V našej vlasti je ešte veľa oblastí, kde žijú 
rómski občania, ktorí sa cez všetku pomoc nedokázali 
prispôsobiť. Na škodu im, aj nám. (MiHo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anička Molnárová 

Deň Rómov je náš sviatok. Sme hrdí na všetkých, ktorí 
Rómov preslávili doma aj vo svete. Sú slávne skupiny, 
spievajú pekné pesničky. Mnohí robia tanec, rómske 
divadlo a sú známe osobnosti, napríklad Cigánski 
diabli, Rytmus, Gipsy Čave. Dá sa na ich hudbu dobre 
zabaviť.  
Cigáni si svoj sviatok veľmi cenia. Bavia sa, spievajú 
a tancujú. Sme radi, že aj na nás niekto myslel. Máme 
aj svoju zástavu a hymnu. 1. mája pôjdem do Malaciek 
na festival, kde bude vystupovať Rytmus. Veľmi sa 
teším, že niečo také je aj v Malackách, nám blízko. 
Budem sa dobre baviť. Aby aj vám rómština nebola 
celkom neznáma, vybrala som niekoľko slov 
a výrazov. Pozdravujem všetkých Rómov, aj nerómov. 

Saman de treke  kedy budem jesť 
so keres  čo chceš 
Lačko – aži ves   dobrý deň 
Pali keran   ďakujem 
Sar san   ako sa máte 
man gav tut  prosím ťa 
Kaman, haj te aves lachtalo – chcem, aby si bol 
šťastný  
av kemande  poď ku mne 
Devla mi ro  Bože môj 
on vekaril   oni sa rozprávajú  

15. apríl – Deň narcisov 

 
Každoročne sa stretávame v uliciach s jarnými 
kvietkami – narcismi. Nie v zelenej trávičke, ale 
v rukách žiakov a študentov našich škôl, rôznych 
aktivistov i dôchodcov, ktorí sa spojili v úsilí pomáhať 
tým, ktorí trpia zákernou chorobou. Táto akcia má 
medzi ľuďmi veľký úspech. Vyzbiera sa medzi ľuďmi 
nemálo peňazí, ktoré uľahčia život ťažko chorým. 
Rakovina je zákerná choroba. Napadá dospelých, 
mladých ľudí i deti. Preto aktivita pomoci je zvlášť 
významná a všetkým, ktorí sa zapojili do tejto činnosti 
i tým, ktorí prispeli ma veľmi dobrú vec patrí srdečná 
vďaka. (MiHo) 

Mladí redaktori: 

 
Miško Danihel: Každý rok v apríli v celej našej vlasti 
študenti a žiaci chodia medzi ľudí, ponúkajú krásny 
kvietok – narcis. Ľudia im dávajú peniažky, ktoré 
pomáhajú chorým ľuďom i deťom. I ja robím dobrý 
skutok a dám svoje peniažky do ich pokladničky. 

Ferko Malinovský: Ja som ešte malý, s kvietkami po 
dedine nechodím, ale už viem, že chorým sa musí 
pomáhať. Moja sestra je staršia a roznáša narcisy. Keď 
vyrastiem, i ja pomôžem peniažkami a roznášaním 
kvietkov. 
Števo Dancsó: V piatok naši starší spolužiaci roznášali 
po dedine narcisy, zbierali peniažky pre chorých na 
nákup liekov, rôznych prístrojov a potrebných vecí. 
I ja som prispel, lebo chorým treba  pomáhať. 

Magdaléna Galbová: Deň narcisov je deň pomoci 
chorým. Kamaráti roznášajú narcisy, ľudia im dávajú 
peniaze, za ktoré sa zakúpia veci na liečenie chorých, 
ktorým treba dávať i veľa lásky.  

Tomáš Vrabček: Naši starší spolužiaci roznášajú po 
dedine narcisy, ľudia im dávajú peniažky, ktoré 
pomôžu nakúpiť rôzne prístroje i lieky pre chorých. 
Takýto deň býva každý rok.  
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VEĽKÁ NOC 

Veľká noc, alebo veľkonočné sviatky, alebo PASCHA, je najvýznamnejší kresťanský sviatok. Je oslavou 
zmŕtvychvstania Ježiša Krista po jeho smrti na kríži. Udalosti Veľkej noci úzko súvisia s významným židovských 
sviatkom, ktorý sa volá PESACH a ktorý sa slávi v rovnakej dobe. Štyridsať dní pred Veľkou nocou je pre kresťanov 
obdobie Veľkého pôstu ako príprava na prežívanie utrpenia Pána. Pripomeňme si dni Veľkého týždňa pred slávnym 
zmŕtvychvstaním. 

Zelený štvrtok   Posledná večera Pána a ustanovenie kňazstva. 
Veľký piatok  Deň umučenia a ukrižovania Pána Ježiša a najväčší pôstny deň. 
Biela sobota  Pán Ježiš je v hrobe. 
Veľkonočná nedeľa Deň zmŕtvychvstania Pána. Umlčané zvony sa rozozvučia radosťou zo zmŕtvychvstania Pána 
   Ježiša túto veľkonočnú radosť slávime aj v našej dedine slávnostnou svätou omšou,  
   sprievodom časťou obce, vyzváňaním zvonov. Skutočne slávnostný deň. I slniečko sa s nami 
   radovalo. 
Veľkonočný pondelok Pôvodne bola Veľká noc pohanským sviatkom. Pred dvetisíc rokmi dostala Veľká noc  
   súčasný význam Kristovou smrťou a zmŕtvychvstaním. Dnes – veľkonočný pondelok je 
   oslavou jari. Typické sú zvyky ako oblievanie vodou, šibanie prútom, maľovanie  
   veľkonočných vajíčok, rozdávanie čokoládových zajačikov a kuriatok. Je to radosť pre  
   malých i veľkých. (MiHo) 

Miško Danihel: Na veľkú noc som sa veľmi tešil. Jeden deň máme pôst, maminka maľuje vajíčka, potom všeličo 
navarí, napečie. Je to sviatok. Ja sa teším na pondelok. Keď maminka spí, s tatkom ju oblejeme a vyšibeme. Celý deň 
dostávam od rodiny sladkosti a peniaze. Aj tak bolo. Vyšibali sme maminku, aj sestru. Šibali sme aj v Malackách 
a Závode. Sesternice pišťali a ja som si vyšibal veľa sladkostí a peniažky. 

Števo Dancsó: Veľká noc je zmŕtvychvstanie Pána Ježiša. Bol som aj v kostole. Bol veľký sprievod, spev, zvonili 
zvony. Vrátili sme sa do kostola a videl som tam aj pani učiteľku Hoďovskú s jej manželom. Ľudí tam bolo veľmi 
veľa. Na šibačku bolo veselo. Vyšibal som maminku, krstnú, chodil som šibať i dievčatá v dedine. Bolo veľmi fajn. 

Ferko Malinovský: Tešil som sa na Veľkú noc. Bol som v kostole. Veľkú radosť som mal cez veľkonočný pondelok. 
Ráno som vstal, zobudil som tatka, ten mi nalial vodu a dal veľký korbáč. Odkryl som maminku a poriadne ju oblial 
a vyšibal. Dala mi sladkosti a peniažky. Potom sme išli vyšibať a obliať babku, moju sestričku, ktorá bola 
u kamarátky, šibal som sesternice. Vyšibal som si veľa sladkostí a peniaze.  

Miška Rigová: Najveselšie bolo na Veľkonočný pondelok. Vedela som, že ma budú polievať a šibať. Schovala som sa 
do kúpeľne. Dedko ma ľahko odtiaľ dostal. Vytiahli ma, poliali vedrami vody, vytiahli korbáče, to bolo strašné, ale 
veselé. Vyšibali ma bratia, bratranci, ocko i dedko. Dala som im vajíčka a sladkosti. 

Viki Rajošová: Cez Veľkú noc som bola u sesternice na Maďaroch. Bolo tam super. Vyšibali, poliali a nasprejovali 
ma bratranci, aj malý Viktor. Dala som im čokoládové vajíčka a zajačikov. 

Magdalénka Galbová: Veľká noc je o Pánovi Ježišovi, ako ho bičovali, ukrižovali, zomrel, položili ho do hrobu. 
Slávnostne vstal z mŕtvych. Pondelok je deň vítania jari. Chalani chodia šibať dievčatá. Ja som sa zamkla. Zavolali 
ma, vyšibali aj poliali. Bola som celá mokrá. Nehnevala som sa na nich, dala som im vajíčka a sladkosti. 

Mirko Galba: Veľká noc je skvelá. Môžem šibať baby. Vyšibal som sesternicu, babku, tetu a mamičku. Dostal som 
peniažky a veľa sladkostí. Všetci mali dobrú náladu a deň bol parádny. 

Marko Harvan: Bol som u babičky, dobre som ju vyšibal, dala mi peniaze. Vyšibal som aj tetu. Chodil som s tatkom 
a bolo nám veľmi veselo. Maminku som oblial vedrom . Peniaze som dostal aj od tatka. Bolo ich dosť. 

 



 

22. apríl – Deň Zeme 

Deň Zeme bol vyhlásený na ochranu životného prostredia. Bola to reakcia na rozsiahle poškodzovanie prírody: lesov, 
pôdy, vody, vzduchu. Zem nám dáva všetko pre život. Máme si ju chráni
ľudia si to uvedomujú. Znečisťujú rieky, jazerá rôznym odpadom. Sú 
a čistia vody. Z niektorých riek vyniesli nieko
neskutočné! I v našej dedine je neustále č č

jeden. Vysadia sa nové stromčeky, hneď je niektorý zlomený. Zni
triedenie odpadu, mali by sme sa starať

prírodu. Uvedomme si, že to robíme nielen pre seba, ale aj pre naše deti a

Magdalénka Galbová: Veľa počujeme v
Určite nebudem odhadzovať papiere a iné odpadky na zem, ale mám ich do smetného koša. Chráni
tak, že nebudem lámať konáre stromčekov, zbyto
spolužiak vyhodil papier do trávy pred Centrom. To sa naozaj nemá!

Miško Danihel: Prírodu si musíme chrániť
a vezené rôzne veci, ktoré tam nepatrili. Nepá
autobusu. Aj autá nám znečisťujú vzduch. V

Mirko Galba: Prírodu si musíme chrániť
pani učiteľka, že nám toto vysvetľujete. Ja to robi

Števo Dancsó: Budem chrániť prírodu. Nebudem odhadzova
trhať kvety. Odpadky sa hádžu do smetného koša. Do vody sa tiež nehádžu f
videl v Rudave. Chráňme si všetci prírodu a

 

Deň matiek  

 
 Krásnou kyticou je vhodné 
 k sviatku matiek priať, 
 aspoň maličkú radosť 
 nám blízkym dať. 
 
 Ktorý kvet, ktoré ruže zo záhrad,
 Vám dnes vložiť do dlaní? 
 Len slová plné lásky, uznaní 
 a vrúcnych želaní. 
 Naše srdiečka Vám dávame 
 a všetko najlepšie želáme. 
 
Deň matiek oslavujeme na počesť všetkých matiek. Aj ke
obzvlášť. Na znak úcty mamičky obdarúvame pozdravmi a
básňami, tančekmi...a tešíme sa, keď majú z
našu lásku a vďaku. 
MAMA JE LEN JEDNA. (MiHo) 

Mirko Baláž : Oslavovali sme Deň matiek. Každá mama si zaslúži úctu a
Mám ju rád, vážim si ju. Ľúbim ju z celého srdca. V
požehnania.  

V Centre sme vyrobili pre mamičky veľké srdce. 

 

 

 

 Zeme bol vyhlásený na ochranu životného prostredia. Bola to reakcia na rozsiahle poškodzovanie prírody: lesov, 
pôdy, vody, vzduchu. Zem nám dáva všetko pre život. Máme si ju chrániť pre nás i pre budúce generácie. Nie všetci 

ťujú rieky, jazerá rôznym odpadom. Sú ľudia, ktorí si prírodu cenia, obetujú svoj 
niektorých riek vyniesli niekoľko ton odpadu; fľaše, vedrá, pneumatiky, ba i
našej dedine je neustále čo čistiť. Pozrite sa okolo seba. Odpadový kôš a 

ď je niektorý zlomený. Zničené lavičky... Je tu veľ č
triedenie odpadu, mali by sme sa starať o životné prostredie, počnúc našou dedinou. Mali by sme si chráni
prírodu. Uvedomme si, že to robíme nielen pre seba, ale aj pre naše deti a pre celú budúcnosť

čujeme v škole, aj v Centre o tom, ako sa máme správať, ako máme chráni
iné odpadky na zem, ale mám ich do smetného koša. Chráni

čekov, zbytočne trhať kvety. Minule sme dostali cukríky od pani u
ed Centrom. To sa naozaj nemá! 

: Prírodu si musíme chrániť. Nemôžeme hádzať odpadky na zem. Videl som 
vezené rôzne veci, ktoré tam nepatrili. Nepáči sa mi, keď fajčiari odhadzujú špačky hocikde, hlavne na zástavke 

ujú vzduch. V Rudave tiež nájdeme veľa odpadu.  

: Prírodu si musíme chrániť. Nesmieme lámať konáre, trhať kvety a hádzať
ľujete. Ja to robiť nebudem. 

 prírodu. Nebudem odhadzovať papiere na zem a robiť, čo sa nepatrí, láma
 kvety. Odpadky sa hádžu do smetného koša. Do vody sa tiež nehádžu fľaše, sklo a

du a vzduch bude čistý.    

Ktorý kvet, ktoré ruže zo záhrad, 

ť všetkých matiek. Aj keď našu vďaku vyjadrujeme po celý rok, v
ky obdarúvame pozdravmi a kvietkami. Pri spoločnom stretnutí ich potešíme pies

ď majú z nášho vystúpenia radosť a pocit zadosťučinenia, spokojnosti, a

ň matiek. Každá mama si zaslúži úctu a lásku. Moja mamič
celého srdca. Vďaka mamička. Všetkým mamám želám ve

č ľké srdce. Ďakujeme Vám, mamičky, za všetko, čo pre nás robíte.
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 Zeme bol vyhlásený na ochranu životného prostredia. Bola to reakcia na rozsiahle poškodzovanie prírody: lesov, 
pre budúce generácie. Nie všetci 

udia, ktorí si prírodu cenia, obetujú svoj čas 
aše, vedrá, pneumatiky, ba i sporáky, hrnce – niečo 

 vedľa odhodený papier, a nie 
ky... Je tu veľa čo naprávať. Máme v obci 
u dedinou. Mali by sme si chrániť celú 

pre celú budúcnosť. (MiHo) 

tom, ako sa máme správať, ako máme chrániť prírodu. 
iné odpadky na zem, ale mám ich do smetného koša. Chrániť budem prírodu aj 

 kvety. Minule sme dostali cukríky od pani učiteľky a jeden 

 odpadky na zem. Videl som ľudí, ako boli za dedinou 
čky hocikde, hlavne na zástavke 

hádzať odpad na zem. Ľúbim Vás, 

ť čo sa nepatrí, lámať stromčeky, 
aše, sklo a všelijaký odpad ako som to 

aku vyjadrujeme po celý rok, v tento deň 
čnom stretnutí ich potešíme piesňami, 
ť činenia, spokojnosti, a keď cítia 

lásku. Moja mamička je najlepšia na svete. 
ka. Všetkým mamám želám veľa šťastia, úcty a veľa 

čo pre nás robíte. 



 

      

Navštívili sme ateliér umeleckej keramikárky 
Libušky Čtverákovej st.

Posledný deň jarných prázdnin (24. 2. 17)sme sa s
Malaciek, do ateliéru umeleckej keramikárky pani Libušky 
ktorej diela sú vystavované u nás aj v zahrani
v Slovenskej národnej galérii. Pani Čtveráková pôsobila aj ako pedagogi
výtvarného odboru na ZUS v Malackách.
Malacky ocenenie Zlaté Pálffyho srdce za celoživotné dielo v oblasti 
umeleckej tvorby. 

Pani Libuša nás privítala s úsmevom na tvári. Najprv nás previedl
ateliérom. Videli sme jej diela a pec, v ktorej "páli" keramiku. Potom nás 
usadila v bašte (časť ateliéru je totiž jednou z bášt tzv. 
Malackách), kde nám porozprávala niečo o sebe a svojej tvorbe. Potom sme 
pani Libušu ešte trošku "vyspovedali" (urobili sme s 
ktorý si budete môcť prečítať v ďalšom vydaní nášho 
ktorého jednotlivé čísla zverejňujeme aj na www.centrum.levare.sk). 
Dozvedeli sme sa napríklad, ako sa k umeleckej tvorbe keramik
Libuša dostala a ako dlho sa jej venuje, č

Ako sa pracuje s hlinou, ako sa páli v peci a glazúruje keramika. Napokon 
sme si sami mohli vyskúšať vytvoriť z hliny vlastné dielka, ktoré nám 
prisľúbila vypáliť, a ktoré si prídeme ešte vlastnoru
sa tešíme na ďalšiu návštevu v jej ateliéri.

Pani Libuša Čtveráková je veľmi vzácnou osobnos
úprimnou, pokojnou, popretkávanou zmyslom pre humor. Na návšteve v jej 
ateliéri sme sa cítili príjemne. Dozvedeli sme sa, videli sme a zakúsili ve
nového. Ďakujeme Vám za jedinečný zážitok, 
pani Libuša Čtveráková. (ZuPu)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Navštívili sme ateliér umeleckej keramikárky 
Libušky Čtverákovej st. 

 jarných prázdnin (24. 2. 17)sme sa s deťmi vybrali do 
Malaciek, do ateliéru umeleckej keramikárky pani Libušky Čtverákovej st., 

zahraničí, a mohli sme ich vidieť aj 
eráková pôsobila aj ako pedagogička 

výtvarného odboru na ZUS v Malackách. V roku 2008 jej udelilo mesto 
Malacky ocenenie Zlaté Pálffyho srdce za celoživotné dielo v oblasti 

Pani Libuša nás privítala s úsmevom na tvári. Najprv nás previedla celým 
ateliérom. Videli sme jej diela a pec, v ktorej "páli" keramiku. Potom nás 

 ateliéru je totiž jednou z bášt tzv. Čierneho kláštora v 
čo o sebe a svojej tvorbe. Potom sme 

ku "vyspovedali" (urobili sme s ňou aj krátky rozhovor, 
ďalšom vydaní nášho časopisu Centráček 
ňujeme aj na www.centrum.levare.sk). 

Dozvedeli sme sa napríklad, ako sa k umeleckej tvorbe keramiky pani 
Libuša dostala a ako dlho sa jej venuje, či ktoré dielo vytvorila ako prvé. 
Ako sa pracuje s hlinou, ako sa páli v peci a glazúruje keramika. Napokon 

ť z hliny vlastné dielka, ktoré nám 
i prídeme ešte vlastnoručne glazúrovať. Už teraz 

alšiu návštevu v jej ateliéri. 

ľmi vzácnou osobnosťou. Dobrosrdečnou, 
úprimnou, pokojnou, popretkávanou zmyslom pre humor. Na návšteve v jej 

ríjemne. Dozvedeli sme sa, videli sme a zakúsili veľa 
čný zážitok, ľudský aj tvorivo-umelecký, 

Zážitky mladých redaktorov

Samko Polák
prázdniny sme boli 
u pani keramikárky. Najviac sa 
mi páč
vytvárali z
vrátime a
farebne glazúrova
povrchovú sklovitú lesklú vrstvu 
na keramickom výrobku
editorky) 

Viki Rajošo
u pani keramikárky, ktorá vyrába 
keramiku. Aj my sme si nie
vyrobili. Boli sme spokojní, aj 
sme sa zabavili. Ten výlet by sme 
si mohli zopakova
to užili aj s
do ateliéru vrátime a
naše vý

Viki Šarközyová: 
výlete v
keramikárky. Bola ve
Rozprávali sme sa i
ako sa vyrába. Dostali sme každý 
aj kus hliny, aby sme si nie
vyrobili. Ja som si vyrobila 
hrnček. Ešte sa k
kerami
naše výrobky glazúrova
sa. 

Magdalénka Galbová
Malaciek bol dobrý. Pá
u pani keramikárky. Pá
veľký Betlehém, ktorý vyrobila. 
Pani keramikárke sme kládli aj 
otázky. Potom sme robili rôzne 
sošky z
srdce, myšku a

 

Mirko Baláž:
Zuzkou sme išli do Malaciek na 
výlet ku keramikárke, ktorá 
vyrába z
vyrábal z
Šimon a
páčil ve
vyrobila z
keramikárka.
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Navštívili sme ateliér umeleckej keramikárky – pani 

Zážitky mladých redaktorov 

Samko Polák: Cez jarné 
prázdniny sme boli v Malackách 

pani keramikárky. Najviac sa 
mi páčilo, keď sme si sami 
vytvárali z hliny. Ešte sa tam 
vrátime a naše výrobky budeme 
farebne glazúrovať (vytvárať 
povrchovú sklovitú lesklú vrstvu 
na keramickom výrobku pozn. 
editorky) naše výrobky. 

Viki Rajošová: Bol to super výlet 
pani keramikárky, ktorá vyrába 

keramiku. Aj my sme si niečo 
vyrobili. Boli sme spokojní, aj 
sme sa zabavili. Ten výlet by sme 
si mohli zopakovať. Veľmi sme si 
to užili aj s Miriamkou. Ešte sa 
do ateliéru vrátime a budeme si 
naše výrobky glazúrovať. 

Viki Šarközyová: Boli sme na 
výlete v Malackách u pani 
keramikárky. Bola veľmi zlatá. 
Rozprávali sme sa i keramike, 
ako sa vyrába. Dostali sme každý 
aj kus hliny, aby sme si niečo 
vyrobili. Ja som si vyrobila 
ček. Ešte sa k pani 

keramikárke vrátime a budeme si 
naše výrobky glazúrovať. Teším 

Magdalénka Galbová: Výlet do 
Malaciek bol dobrý. Páčilo sa mi 

pani keramikárky. Páčil sa mi 
ľký Betlehém, ktorý vyrobila. 

Pani keramikárke sme kládli aj 
otázky. Potom sme robili rôzne 
sošky z hliny. Ja som vyrobila 
srdce, myšku a korytnačku.  

Mirko Baláž: S pani učiteľkou 
Zuzkou sme išli do Malaciek na 
výlet ku keramikárke, ktorá 
vyrába z hliny. Aj ja som si 
vyrábal z hliny. A nielen ja, aj 
Šimon a ostatní. Ale najviac sa mi 
čil veľký Betlehém, ktorý 

vyrobila z hliny pani 
keramikárka. 
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Interview s... 
...pani učiteľkou Mgr. Katarínou Lukáčovou 

Jedno februárové dopoludnie sme s deťmi z redakčnej rady urobili rozhovor s pani učiteľkou Katarínou Lukáčovou, 
ktorá už niekoľko rokov pôsobí ako učiteľka na II. stupni ZŠ vo Veľkých Levároch slovenský jazyk a literatúru a má 
na starosti aj školskú knižnicu. Pani učiteľka spolupracuje aj s našim Centrom a s občianskym združením Čisté srdce. 
Rozhovor s ňou sme viedli v príjemnom prostredí s vôňou kníh, ktoré má pani učiteľka veľmi rada. ☺ 

Mirko Galba: Ako a prečo ste pani učiteľkou? 
K.L.: Stala som sa ňou tak neočakávane. Nepatrím k tým 
ľuďom, ktorí už od detstva vedeli, čím budú. Niektorí 
učitelia už v detstve vedeli, že chcú byť učiteľmi. Niektoré 
dievčatá sa aj v detstve hrávajú na pani učiteľky, však? Ja 
som to nerobila nikdy. A nikdy som si v detstve ani 
nemyslela, že ja budem pani učiteľka. Chcela som byť, 
prosím pekne, vodičkou učiteľky. A do dnešného dňa by 
som ňou rada bola. Keď raz prestanem v škole učiť, možno 
budem aj električkou po Bratislave jazdiť ☺. Chcela som 
byť záhradníčkou, alebo jazykovedkyňou. Chcela som 
zostavovať slovníky, pracovať v Jazykovednom ústave 
Ľudovíta Štúra. No, a keď som skončila gymnázium 
a podávali sme si prihlášky na vysokú školu, tak som 
s veľkým sklamaním zistila, že neotvárajú na vysokej škole 
odbor slovenský jazyk ako vedecký odbor, a keďže som 
slovenčinu nesmierne chcela študovať, tak mi nezostávalo 
nič iné, iba prihlásiť na slovenský jazyk a literatúru na 
učiteľský odbor. Takže tak som začala študovať učiteľský 
odbor. Prvé roky štúdia som stále ešte nemala v úmysle stať 
sa učiteľkou, ale keď sme v treťom ročníku začali chodiť do 
škôl na náčuvy a prax a pozorovali sme učiteľov ako učia 
a potom už sme aj my museli učiť..., vtedy ma to veľmi 
zaujalo a zapáčilo sa mi to a povedala som si, že skúsim 
učiť. Učila som päť rokov, potom som odišla zo školstva a  
mala som aj iné zamestnania. A keď sme presťahovali do 
Malých Levár, tak som sa opäť vrátila so školstva. A môžem 
povedať, po mojich rôznych pracovných skúsenostiach, že 
povolanie učiteľa že veľmi vzrušujúce, napínavé. Učiteľ sa 
vo svojej práci nikdy nenudí. Je to povolanie nesmierne 
bohaté na zážitky.  

Mirko Baláž: Koľko rokov učíte a čo najradšej? 
K.L.: Napriek tomu, že už mám dosť rokov života za sebou, 
neučím tak dlho. Kedysi som v Bratislave učila päť rokov. 
Teraz učím šiesty rok tu, vo Veľkých Levároch. Takže spolu 
učím len jedenásť rokov. Najradšej učím slovenčinu 
a dejepis.  

Viki Šarkozyová: Sme rôzni. Ako nás vidíte Vy? 
K.L.: Ja vás vidím tiež ako veľmi rôznych. Každý deň to 
vnímam v škole. A aj preto rada učím, že ste veľmi 
rôznorodí. Niektorí sú veľmi živí a veselí, iní nie. Nikdy sa 
s vami nenudím. 

Petra Balážová: Ako sa máme zlepšiť a v čom?  
K.L.: Hm. To je ťažká otázka. Ako sa máte zlepšiť. Myslím 
si, že deti by sa mali zlepšiť v správaní. Veľa detí je dnes 
málo citlivých voči ostatným deťom, ale aj voči dospelým. 
Veľmi by sa mi páčilo, keby sme boli všetci veselí, živí, ale 

aj pokojnejší a citlivejší jeden voči druhému. Tiež aj v učení. 
Som presvedčená, že vzdelávanie sa je dôležité pre život. 
Niektoré deti akoby si neuvedomovali význam vzdelania 
pre život. A viete, ako sa hovorí: čo sa v mladosti naučíme, 
akoby sme v starobe našli... Je škoda, že niektorým deťom 
sa nechce učiť, že nevyužívajú možnosť vzdelávať sa... 

Miška Rigová: A čo zlepšiť na našej škole? 
K.L.: Čo na našej škole zlepšiť? No čo by ste zlepšili vy? 
Hm?  
Deti: Celú školu (smiech☺). 
K.L.: ☺ No. Mne by sa páčilo, keby naša škola bola krajšia, 
farebnejšia. Aby sme žili v krajšom prostredí. A určite aj 
vzťahy medzi nami, medzi žiakmi a žiakmi, učiteľmi 
a žiakmi... To by potom bolo vynikajúce učiť, aj učiť sa, 
v takej škole. ☺ A keby bol okolo školy zelený park. Stromy 
a s nimi športové ihriská, bežecká dráha napríklad.  

Viki Rajošová: Ako sa Vám  žije v Malých Levároch? 
K.L.: Žije sa mi dobre. Z Bratislavy sme odišli, lebo sa nám 
veľmi páči príroda v okolí Malých Levár. Milujem okolie 
rieky Moravy, chodíme bicyklovať. Miluje to, keď si ráno 
uvarím kávu, a ešte v nočnej košeli môžem vyjsť na dvor 
a tam si ju, v prírode vonku, vypiť. V Bratislave je človek 
zavretý v byte. Ak chce ísť von, do prírody, musí sa obliecť, 
vychystať... Pociťujem na živote v Malých Levároch aj isté 
obmedzenia. Aj keď sú, ako sa hovorí, čoby kameňom 
dohodil od Bratislavy. Napríklad to, že ak nešoférujem auto, 
a som odkázaná na autobusy a vlak, tak nemôžem 
kedykoľvek sa mi zachce ísť do kina, do divadla, alebo sa 
stretnúť s priateľmi z Bratislavy. Tu pociťujem také veľké 
obmedzenie a neviem si na to zvyknúť. Doprava medzi 
Bratislavou a Malými Levármi je veľmi nedostačujúca.   

Miška Rigová: Nechceli by ste bývať vo Veľkých 
Levároch? 
K.L.: Kvôli priateľom áno. Pretože odkedy som odišla 
z Bratislavy, tak moji priatelia, s ktorými sa stretávam, sú 
práve moji kolegovia aj rodičia detí, ktoré učím. A tí žijú tu, 
vo Veľkých Levároch. Veľmi rada s nimi som a stretávam 
sa s nimi. Na druhej strane musím povedať, že v Malých 
Levároch je oveľa krajšia príroda. A pre mňa je aj príroda 
veľmi dôležitá. A tiež v Malých Levároch žili moji 
predkovia a je tie korene veľmi cítim.  
 
Samko Baláž: Čo rada robíte a čo Vás baví? 
K.L.: Stále sa veľmi rada vzdelávam, rada čítam, rada sa 
učím. A veľmi rada pracujem v záhrade. Nesmierne rada 
som v záhrade. Keby som mohla, bola by som záhradníčka. 
Rada hrabem lístie, kosím trávu. Rozmýšľam nad tým, že  



 

niekedy, niektoré dni by som radšej kosila trávu okolo celej 
školy (smiech☺). Vždy keď máme okolo školy tie brigády 
okolo školy, ja si to užívam.  

Miška Rigová: Ako Vy vidíte prácu v
K.L.: Veľmi si vážim prácu všetkých ľudí, ktorí v
pracujú a venujú svoj čas práci s deťmi. Hneď
hodine, si pri niektorých deťoch uvedomujem, že sa 
pripravovali do školy práve v Centre. Ja sama vidím, aké je 
to užitočné, že deti do Centra chodia, a že sa pripravujú aj na 
vyučovanie, že im pani učiteľky v Centre pomáhajú. No 
Centrum nie je, samozrejme, len o príprave na vyu
ale aj o tom, že sa tam kamaráti môžu stretávať

spolu voľný čas a hrať sa. Ja vnímam Centrum ako 
vynikajúce, že existuje, že dáva deťom zážitky, že ich 
podporuje. Páčilo by sa mi, keby chodili do Centra aj mnohé 
ďalšie deti 

ZuPu: Katka, privítala si nás v tejto novej školskej knižnici. 
Aký máš vzťah k tejto knižnici? Viem, že máš „v tom 
prsty“, že táto nová knižnica na tejto škole existuje...
K.L.: Keď som prišla učiť na túto školu, tak som sa len po 
čase dozvedela, že v škole existuje knižnica. Ale tá knižnica 
to bol len sklad kníh, do ktorého sa vchádzalo z
to len taký zamknutý kumbálik. Do toho skladu sme mohli 
vojsť len my, pani učiteľky, a zobrať si odtia
hodinu. Deti o tej knižnici vôbec ani nevedeli, nemohli tam 
chodiť, pozerať si knižky, listovať v nich, požič
Knižky tam ležali zaprášené a zabudnuté na policiach. Ke
som to tak videla, tak sa mojou túžbou stalo knihy z
kumbálika vyslobodiť, oprášiť ich, priniesť ich medzi deti. 
Vyložiť ich na police, aby deti k nim mali prístup... Ja sama 
mám veľmi rada knihy a vždy som bola náruživá 
aj keď teraz mám málo času. Keď sa našiel priestor na 
presťahovanie knižnice, tak som do toho hneď
sa aj takí kolegovia, ktorým sa páčil tento nápad s
ale aj takí, ktorí tomu nedôverovali, nemysleli si, že je to 
dobrá myšlienka. Veľmi som sa pritom tom narobila, 
pretože veľkú časť týchto kníh som sem p
sama. Aj deti mi pomáhali. Spolu sme knihy oprašovali, 
čistili, vybaľovali z takých starých baliacich papierov, lepili 
sme poškodené knihy, zapisovali ich, vykladali do políc 
a ešte stále nie sme hotoví. A radi sa tu stretávame. 
Oddychujeme. 

Viki Šarközyová: Aké sú Vaše plány? 

K.L.: V škole? Či súkromné? Medzi moje plány patrí 
presťahovať túto knižnicu. 

Deti: Kam? Prečo? 

K.L.: Do bývalej fyziky. Vymyslel to pán riadite
že ma tým nepoteší, že ma to rozčaruje, ale naopak, m
nesmierne potešilo. Je to plán pána riaditeľa, ktorý som si 
zobrala za svoj. A veľmi sa na to  sťahovanie a
teším, lebo knižky sa tak dostanú bližšie k
knižnica všetkým poruke a budeme tam môcť
viac času. Dvere dokorán do knižnice cez prestávku...A ešte 
mám na pláne stať sa naozaj tou záhradníčkou. 
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 na túto školu, tak som sa len po 

škole existuje knižnica. Ale tá knižnica 
to bol len sklad kníh, do ktorého sa vchádzalo z družiny. Bol 
to len taký zamknutý kumbálik. Do toho skladu sme mohli 
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tej knižnici vôbec ani nevedeli, nemohli tam 
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Knižky tam ležali zaprášené a zabudnuté na policiach. Keď 
som to tak videla, tak sa mojou túžbou stalo knihy z tohto 

 ich, priniesť ich medzi deti. 
nim mali prístup... Ja sama 

mi rada knihy a vždy som bola náruživá čitateľka, 
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ale aj takí, ktorí tomu nedôverovali, nemysleli si, že je to 
mi som sa pritom tom narobila, 

 týchto kníh som sem poprinášala ja 
sama. Aj deti mi pomáhali. Spolu sme knihy oprašovali, 

takých starých baliacich papierov, lepili 
sme poškodené knihy, zapisovali ich, vykladali do políc 

radi sa tu stretávame. 

i súkromné? Medzi moje plány patrí 

: Do bývalej fyziky. Vymyslel to pán riaditeľ. Myslel si, 
aruje, ale naopak, mňa to 

mierne potešilo. Je to plán pána riaditeľa, ktorý som si 
ťahovanie a nový priestor 

teším, lebo knižky sa tak dostanú bližšie k deťom, bude 
budeme tam môcť stráviť oveľa 

do knižnice cez prestávku...A ešte 
čkou.  

Mirko Baláž: A ktorú knižku máte najradšej? 
KL: Tie najobľúbenejšie moje asi nepoznáte, lebo sú pre 
dospelých ľudí. Mám rada severskú literatúru: dánske, 
švédske, nórske knihy. A z
najobľúbenejšia... Hm. Mám rada knihy americkej 
spisovateľky Bety McDonaldovej 
a vzal... Počkajte, ukážem vám ich...

A potom nám pani učiteľka ukázala knižky a
z knižnice knižky vypožičali 
strávené chvíle v knižnici a milý rozhovor.

Otázky si pripravili a kládli: Mirko Baláž, Mirko Galba, 
Miška Rigová, Viki Š, Viki R., Petra B., Samko Baláž.

Foto: ToRi a ZuPu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo sa nám páčilo z rozhovoru s
Lukáčovou 

Viki Rajošová: Z rozhovoru sa mi pá
učiteľkou, aký predmet má najradšej. Bola som rada, že tam 
bola aj malá Miriamka. Máme ju všetci radi. Trocha sme sa 
na nej aj smiali. Škoda, že tam nebola s
učiteľka Hoďovská. Bola som rada, že pani u
Lukáčová nám niečo povedala o

Mirko Baláž: Keď sme robili rozhovor s
Lukáčovou, pýtali sme jej všelijaké otázky. Pani u
bola pekne oblečená. A bol som rád, že sme tam boli aj so 
Zuzkou a Miriamkou. Je mi ľ
byť pani učiteľka Hoďovská.

Viki Šarkozyová: Rozhovor s
Pani učiteľka bola veľmi milá. U
a literatúru. Slovenčina s pani u

literatúra nie. Prepáčte, pani u
pozvala do školskej knižnice. Na rozhovore bola s
Zuzka a zobrala aj malučkú krásnu Miriamku. 

Mirko Galba: Na rozhovore s
že sme sa dozvedeli ako sa  stala pani u
chcela byť ako malá. 

Kristínka Galbová: Pani učiteľ
a vtipná. Dávali sme jej otázky a
Mrzelo ma, že nemohla byť s
Inak bolo super.   
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ktorú knižku máte najradšej?  
úbenejšie moje asi nepoznáte, lebo sú pre 

udí. Mám rada severskú literatúru: dánske, 
hy. A z tých kníh, ktoré poznáte, 

úbenejšia... Hm. Mám rada knihy americkej 
ky Bety McDonaldovej Vajcie a ja, Čo život dal 

kajte, ukážem vám ich... 

č ľka ukázala knižky a podaktorí si aj 
čali ☺ My ďakujeme za príjemne 

milý rozhovor. 

Otázky si pripravili a kládli: Mirko Baláž, Mirko Galba, 
Miška Rigová, Viki Š, Viki R., Petra B., Samko Baláž. 

rozhovoru s pani učiteľkou 

rozhovoru sa mi páčilo, ako sa stala 
kou, aký predmet má najradšej. Bola som rada, že tam 

bola aj malá Miriamka. Máme ju všetci radi. Trocha sme sa 
na nej aj smiali. Škoda, že tam nebola s nami aj pani 

ovská. Bola som rada, že pani učiteľka 
o povedala o sebe. 

 sme robili rozhovor s pani učiteľkou 
ovou, pýtali sme jej všelijaké otázky. Pani učiteľka 

bol som rád, že sme tam boli aj so 
iriamkou. Je mi ľúto, že tam nemohla s nami 

ďovská. 

: Rozhovor s pani učiteľkou Lukáčovou. 
ľmi milá. Učí ma slovenský jazyk 

pani učiteľkou ma baví, ale 

čte, pani učiteľka �Pani učiteľka nás 
pozvala do školskej knižnice. Na rozhovore bola s nami 

čkú krásnu Miriamku.  

rozhovore s pani učiteľkou sa mi páčilo, 
že sme sa dozvedeli ako sa  stala pani učiteľkou a čím 

čiteľka Lukáčová bola veľmi milá 
vtipná. Dávali sme jej otázky a pekne nám odpovedala. 

ť s nami pani učiteľka Hoďovská. 
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Interview s... 
...pani učiteľkou Emíliou Hoďovskou 

Presne na Valentína, 14. 2. 2017, sme si pripravili otázky na našu milú a neúnavnú, neustále novými nápadmi sršiacu, 
pani Milku Hoďovskú, ktorá sa ako pani učiteľka na dôchodku rozhodla venovať svoj čas, lásku a skúsenosti deťom 
navštevujúcim Centrum. V Centre pomáha deťom pri príprave na vyučovanie, vedie redakčnú radu časopisu 
Centráček a kuchársky krúžok. My sa tešíme, že ju tu medzi sebou v Centre máme a prajeme jej ešte veľa životnej 
radosti  a skoré uzdravenie. (ZuPu) 

Viki Rajošová: Odkiaľ pochádzate? Ako sa Vám žije 
vo Veľkých Levároch? 

MiHo : Veľké Leváre mám veľmi rada. Narodila som 
sa tu, učila deti, pracovala v rôznych organizáciách. 
Mám tu svojich priateľov a veľa, veľa detí, ktorým 
som odovzdávala svoje vedomosti a lásku. 

Mirko Galba: Aké povolanie máte najradšej? Čím ste 
chceli byť , keď ste boli malá?  

MiHo : Najradšej som vždy učila. Mám rada deti a 
práca s nimi ma napĺňa a uspokojuje. Učiteľkou som 
bola už v detstve pre deti z našej ulice. Zaujímavé 
bolo, že už vtedy ma poslúchali☺. 

Miška Rigová: Po skončení základnej školy som hneď 
nastúpila na štúdium učiteľstva v Skalici a neskôr 
v Trnave.  

Mirko Baláž: Ako dlho pracujete s deťmi v Centre? 

MiHo : S deťmi v Centre pracujem už päť rokov. 

Miško Danihel: Ako sa Vám páči práca s nami 
v Centre? Máte nás rada? 

MiHo:  Práce v Centre ma veľmi baví. Mám vás veľmi 
rada a teším sa, keď dosahujete dobré výsledky 
v škole. Teším sa, keď vám chutí, čo si navaríte 
v Centre na kuchárskom. Páči sa mi, keď na Centráčku 
píšete článočky a „a hurá“, keď sa vám podarí zložiť 
peknú báseň. Niekedy sa vám nechce, ale keď vás 
presvedčím, pracujete veľmi pekne a sami máte 
radosť.  

Mirko Baláž: Kde ste pracovali predtým, než ste prišli 
do Centra?  

MiHo:  Po skončení  štúdia som dva roky učila 
v krásnej dedinke Letničie, kde bolo 147 domov 
a v triede 46 žiakov. Vydala som sa, mala som 
bábätko. Potom som prišla do Levár a tu som učila 47 
rokov. Po odchode do dôchodku som učila na 
cirkevnej škole v Malackách a potom v Zohore. Všade 
som sa stretala s milými deťmi, ich rodičmi 
a výbornými kolegami. Po uštipnutí kliešťom som bola 
jeden rok práceneschopná. A potom už sa začala práca 
v Centre. 

Anička Molnárová: Pani učiteľka, okrem časopisu 
Centráček, vediete v Centre kuchársky krúžok. Kde ste 
sa tam chutne naučili variť?  

MiHo : V prvom rade moja mamička bola výborná 
kuchárka. Využívam jej rady, moju fantáziu, 
experimentujem, vymýšľam, čítam, pozerám recepty. 
Dobrý kuchár je ten, ktorý pracuje s fantáziou a do 
jedál vkladá lásku k tým, pre ktorých varí. Som rada, 
že vám chutí a že cítite ten vzťah k vám. 

Viki Šarközyová: Aké máte záujmy mimo Centra? 

MiHo : Moje záujmy mimo Centra? Príroda, hory, 
vychádzky, poznávanie krajiny, plávanie a samozrejme 
moje milované Tatry a Praha. 

Magdalénka Galbová: Čo robíte rada vo voľnom 
čase? 

MiHo : Vo voľnom čase rada pracujem v našich 
záhradách, rada sa stretávam s ľuďmi, čítam a teším sa 
z krás prírody a mojich vnúčat. 

Adrián Baláž: Aké máte plány do budúcnosti? 

MiHo : Moje plány do budúcnosti: cestovať, chodiť po 
horách a pracovať s vami. 

ZuPu: Pani Milka, ako vnímate činnosť Centra v našej 
obci?  

MiHo : Činnosť Centra vnímam veľmi pozitívne. 
Každá činnosť pomáha deťom rásť vedomostne, 
spoločensky. Deti majú všetky možnosti rozvíjať sa, 
vedieť sa v spoločnosti správne zaradiť, majú počítače, 
rôzne hry. Práca v Centre má nezastupiteľnú úlohu pre 
rozvoj detí. Je len ma škodu, že táto činnosť je 
u niektorých Leváranov nedocenená. 

ZuPu: K časopisu Centráček... Vediete stretnutia 
redakčnej rady...Ako vznikla myšlienka časopisu 
Centra? Čo Vás na tvorbe časopisu najviac baví? 

MiHo : Dar reči som využívala i v minulosti písaním 
rôznych príspevkov do novín a časopisov. Keď som 
učila v Zohore, založila krúžok pre rozvoj písomného 
vyjadrovania sa detí, mesačne sme vydávali časopis 
Šokoloviny. Mal veľký úspech. Práve myšlienka 
oboznamovať širšiu verejnosť s činnosťou Centra  



 

a rozvoj vyjadrovacích schopností detí, ma viedla 
k založeniu krúžku mladých redaktorov a
časopisu Centráček v Centre. Na tvorbe ma baví 
všetko. Pozorovať, ako sa deti rozvíjajú. Spolo
práca kolektívu. Moja vďaka patrí Zuzke Pucherovej, 
Lenke Masopustovej, Tomášovi Richveisovi a
Márii Biksadskej, predsedníčke občianskeho združenia 
Čisté srdce, ktorí sa podieľajú na tvorbe 
Centráček.  

ZuPu: Čo by ste chceli povedať celkom na záver 
nášho rozhovoru deťom? A čo všetkým 
Centráčka? 

MiHo : Mojim deťom v Centre? Aby sa vám v
darilo, aby z vás vyrástli dobrí ľudia, aby ste mali 
radosť zo seba a radosť robili aj vaš
a všetkým okolo vás. Čitateľom časopisu Centrá
želám v prvom rade pevné zdravie, nech Vám náš 
časopis robí potešenie, a nech v ňom nájdete vždy 
niečo nové. 

 

 

Interview s... 

... Mgr. Zuzanou Pucherovou, PhD.

pedagogičkou a koordinátorkou Centra záujmových aktivít 
 
Milí priatelia. 

Radi Vás zoznamujeme so zaujímavými 
(Alenová), pedagogička a niekoľkoročná koordinátorka Centra záujmových aktivít vo Ve
editorka nášho časopisu Centráček a členka Správnej rady ob
Centrum, venuje nám svoju pozornosť, aktivitu a
srdce. Okrem toho vieme, že sa venuje divadlu, spevu a iným aktivitám. Nejaký 
a rodičovskej dovolenke. Hovoríme, že ju poznáme, ale 
Preto dnešné otázky položíme jej. (MiHo)

Marek Rigo: Odkiaľ pochádzate?  

ZuPu: Narodila som sa v Skalici. Krátky 
bábätko, sme s rodičmi bývali v Borskom Mikuláši, 
odkiaľ pochádzala moja mamička. Ale na to si, 
samozrejme, nepamätám �. Keď som mala asi rok 
presťahovali sme sa do Veľkých Levár. 

Milka Hoďovská: Zuzanka, môžeš nám trochu 
porozprávať o sebe? Od detských č
dospelosť? 
ZuPu: Fúúha � No, skúsim. Vyrastala som tu 
Veľkých Levároch. Tu som vychodila aj základnú 
školu. V Malackách základnú umeleckú školu, hru na 
klavír. Mám veľa krásnych spomienok na detstvo 
prežité vo Veľkých Levároch: stavanie bunkrov v
(teraz už neexistujúcich) skleníkoch v Starom majeri, 
zimné korčuľovanie na jazierku v kaštieli, hubár
v okolitých lesoch, letné kúpanie a
s rodičmi na Šutrovni, či kúpanie sa v potoku Rudava 
so starou mamou, bicyklovanie popri rieke Morava, 
spievanie v kostole, spievanie v kroji na rôznych 
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ĎAKUJEME za rozhovor.

Pozdravy mladých redaktorov pre pani u
Hoďovskú 

Marek Rigo: Pani učiteľka, prajem Vám rýchle uzdra
A veľa dobrých chvíľ a zážitkov. S

Magdaléna Galbová: Pre pani u
Prajem Vám, aby ste sa uzdravili a
Centra za nami. Aby sa Vám darilo. Máme Vás radi. 
Ďakujem za učenie s Vami. S

Mirko Baláž: Pani učiteľka, mohli by ste sa už 
uzdraviť, lebo ste tá najlepšia pani u
a máte nás rada. Viete aj dobre vari
a ešte aj pani učiteľka. Ste skvelá pani u

Kristián Herák: Pani učiteľka Ho
ste sa čím skôr uzdravili. Bolo mi s
Centráčku a na kuchárskom. Pá
v Centre piekli pizzu.  

 

... Mgr. Zuzanou Pucherovou, PhD. 

pedagogičkou a koordinátorkou Centra záujmových aktivít 

Radi Vás zoznamujeme so zaujímavými osobnosťami. K takýmto patrí aj nám blízka, pani Zuzka Pucherová 
ľkoročná koordinátorka Centra záujmových aktivít vo Ve
členka Správnej rady občianskeho združenia Čisté srdce. Už od roku 2011 vedie
ť, aktivitu a lásku. Priebežne sa venuje aj práci v

srdce. Okrem toho vieme, že sa venuje divadlu, spevu a iným aktivitám. Nejaký čas bola „oddychujúca“ na materskej 
ovskej dovolenke. Hovoríme, že ju poznáme, ale čo o nej vlastne vieme? Poznáte ju aj Vy, naši milí 

(MiHo) 

Skalici. Krátky čas, ako 
Borskom Mikuláši, 
čka. Ale na to si, 
ď som mala asi rok 

Zuzanka, môžeš nám trochu 
detských čias až po 

No, skúsim. Vyrastala som tu – vo 
kých Levároch. Tu som vychodila aj základnú 

Malackách základnú umeleckú školu, hru na 
a krásnych spomienok na detstvo 

avanie bunkrov v  
Starom majeri, 

kaštieli, hubárčenie 
okolitých lesoch, letné kúpanie a rybárčenie 

potoku Rudava 
popri rieke Morava, 

kroji na rôznych 

podujatiach v obci, priateľ
škole som išla študovať na Strednú pedagogickú školu 
do Modry a potom na vysokú školu do Bratislavy, na 
Filozofickú fakultu Unive
vyštudovala, pre mnoho ľudí skôr neznáme, humanitné 
vedy filozofiu a estetiku. Ve
povedané, filozofia súvisí s
a poznaniu. Hľadá odpovede na otázky v
oblastiach skutočnosti: v oblasti nábo
prírody, kozmu, spoločnosti, kultúry, umenia, práva, 
politiky. Opiera a o
a spolupracuje s nimi. Je akoby matkou vied, aspo
v staroveku tomu tak isto bolo. Hovorí sa, že každý 
človek, ktorý si položí otázku „pre
už filozofuje. Estetika zasa súvisí s
oblasti umenia, i v každodennom živote. Po
na vysokej škole som študovala nejaký 
konzervatóriu. Okrem hodín spevu som milovala na 
konzervatóriu najviac hodiny he
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AKUJEME za rozhovor. 

Pozdravy mladých redaktorov pre pani učiteľku 

ľka, prajem Vám rýchle uzdravenie. 
zážitkov. S pozdravom Marek Rigo.  

: Pre pani učiteľky Milku Hoďovskú. 
Prajem Vám, aby ste sa uzdravili a aby ste prišli sem do 
Centra za nami. Aby sa Vám darilo. Máme Vás radi. 

Vami. S pozdravom Magduška.  

č ľka, mohli by ste sa už čoskoro 
, lebo ste tá najlepšia pani učiteľka na celom svete 

máte nás rada. Viete aj dobre variť a ste ako kuchárka 
ka. Ste skvelá pani učiteľka � 

čiteľka Hoďovská, prajem Vám, aby 
ím skôr uzdravili. Bolo mi s Vami dobre na 

na kuchárskom. Páčilo sa mi, keď sme s Vami 

pedagogičkou a koordinátorkou Centra záujmových aktivít  

takýmto patrí aj nám blízka, pani Zuzka Pucherová 
ná koordinátorka Centra záujmových aktivít vo Veľkých Levároch, tiež 
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lásku. Priebežne sa venuje aj práci v občianskom združení Čisté 

čas bola „oddychujúca“ na materskej 
nej vlastne vieme? Poznáte ju aj Vy, naši milí čitatelia? 

podujatiach v obci, priateľstvá, rodina...  Po základnej 
ť na Strednú pedagogickú školu 

potom na vysokú školu do Bratislavy, na 
Filozofickú fakultu Univerzity Komenského, kde som 
vyštudovala, pre mnoho ľudí skôr neznáme, humanitné 

estetiku. Veľmi zjednodušene 
povedané, filozofia súvisí s láskou k múdrosti 

adá odpovede na otázky v rôznych 
oblasti náboženstva, morálky, 

čnosti, kultúry, umenia, práva, 
politiky. Opiera a o poznatky rôznych vied 

nimi. Je akoby matkou vied, aspoň 
staroveku tomu tak isto bolo. Hovorí sa, že každý 

lovek, ktorý si položí otázku „prečo sú veci tak a tak“ 
už filozofuje. Estetika zasa súvisí s vnímaním krásy v 

každodennom živote. Počas štúdia 
na vysokej škole som študovala nejaký čas spev na 
konzervatóriu. Okrem hodín spevu som milovala na 
konzervatóriu najviac hodiny herectva a javiskového  
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pohybu. Po skončení vysokej školy som začala učiť na 
gymnáziu a hrať divadlo v ochotníckom divadle 
Divadlo na hambálku. Príležitostne som spievala 
sólovo, ale aj v zoskupeniach štýlu a capella a so 
speváckym zborom Adoremus, a dokonca aj s jednou 
country kapelou. V roku 2006 som odišla opäť do 
Bratislavy na doktorandské štúdium študovať 
pedagogiku. Dlhší čas som v Bratislave bývala 
a pracovala. Spoznala som tam teraz už môjho 
manžela. V roku 2011 som prišla bývať späť do 
Veľkých Levár a začala som tu pracovať. Vydala som 
sa, narodila sa nám dcérka...   

Milka Hoďovská:  Kde si pôsobila po skončení 
vysokej školy? 

ZuPu: Ako čerstvá absolventka vysokej školy som 
začala učiť na gymnáziu v Malackách. Pôsobila som 
tam päť rokov. Vyučovala som tam filozofiu a 
spoločenské vedy, umenie a kultúru, etickú a hudobnú 
výchovu. Pripravovala som študentov na maturitu. 
V tom čase som začala v Malackách hrať 
v ochotníckom divadelnom súbore Divadlo na 
hambálku. A potom ma, úplne nad moje očakávania, 
prijali na trojročné interné doktorandské štúdium do 
Bratislavy. Takže som z malackého gymnázia odišla 
a vrátila som sa do Bratislavy študovať a písať 
dizertačnú prácu. Bývala a pôsobila som niekoľko 
rokov v Bratislave. Učila som na Univerzite 
Komenského v Bratislave a na Trnavskej univerzite 
Trnave a na jednom gymnáziu v Bratislave. Nejaký čas 
som pôsobila ako didaktička pre humanitné 
vzdelávanie na Štátnom pedagogickom ústave. 
A každú chvíľu som bola namočená v nejakom 
projekte. Pôsobila som aj ako lektorka pre učiteľov na 
rôznych vzdelávacích seminároch. Napísala som pár 
odborných textov, ktoré publikovali. V roku 2011 som 
prišla bývať späť do Veľkých Levár a začala som tu 
pôsobiť ako koordinátorka Centra záujmových aktivít 
a ako koordinátorka projektov občianskeho združenia 
Čisté srdce.  

Magdalénka Galbová: Čo Vás priviedlo do Centra a 
kedy ste sem prišli? 

ZuPu: Na spoluprácu s Centrom ma oslovila ešte 
v roku 2009 vtedajšia riaditeľka projektu a Centra, 
pani Ing. Mária Biksadská. Moja prvá spolupráca bola 
realizácia hudobno-dramatickej dielne počas letných 
prázdnin s deťmi, ktoré vtedy navštevovali Centrum. 
Druhá spolupráca bola pomoc pri organizovaní veľkej 
medzinárodnej výstupnej konferencie o tom, prečo 
a ako Centrum vo Veľkých Levároch vzniklo a na čo 
je dobré, a kde a ako podobné Centrá na Slovensku 

i v zahraničí fungujú. Mala som za úlohu pomôcť 
zorganizovať túto konferenciu, osloviť odborníkov 
z akademickej pôdy a moderovať konferenciu. Takto 
to začalo. V roku 2011 som bola oslovená na pozíciu 
koordinátorky Centra a na projektovú koordináciu 
v združení Čisté srdce. Ponuku som prijala, pretože 
som chcela prerábať bývanie vo Veľkých Levároch 
a práca priamo v mieste bydliska, to bola veľmi lákavá 
ponuka. Takže v Centre pôsobím siedmy rok, z toho tri 
roky som bola na materskej a rodičovskej dovolenke. 
A uvidíme, čo život prinesie ďalej... 

Milka Hoďovská: Ktorá činnosť Ťa baví, napĺňa? 

ZuPu: V práci? Či celkovo v živote a vo voľnom 
čase? Vždy ma napĺňala práca s ľuďmi, obzvlášť 
s deťmi a mládežou. Z činností v Centre ma veľmi 
baví komunikácia s rôznymi organizáciami, 
odborníkmi a organizovanie seminárov pre ľudí, či už 
z Centra, alebo aj verejnosť. Mám veľmi rada aj 
priamu prácu s tímom ľudí a s deťmi, najmä rozhovory 
na rôzne témy a samozrejme, hudobno-dramatické 
aktivity. Veľmi ma napĺňa pobyt v prírode a práca 
okolo kvetov a byliniek v záhradke. Baví ma 
aranžovanie kvetov. Niektorým kamarátkam som 
dokonca aranžovala výzdobu sály a svadobného stola. 
Napĺňa ma radosťou každá činnosť, ktorá prináša 
radosť a úžitok a z ktorej majú radosť ostatní. 
Akonáhle dostanem čo i len malú pozitívnu spätnú 
väzbu, dokážem sa nabiť veľmi silným odhodlaním do 
nových a nových činností. Napĺňa ma práca pri 
nacvičovaní divadla a hudby. Napĺňa ma úspech 
„mojich“ detí na javisku, alebo keď niekde vystupujú. 
Napĺňa ma, keď spievam, keď hrám, keď stojím na 
javisku. Keď cítim, že to ľudí oslovuje a teší. Napĺňa 
ma prečítanie si dobrej knihy, alebo rozhovor 
s priateľom. Napĺňajú ma rozhovory s malými deťmi 
a so starými a chorými ľuďmi, ktorí poznajú múdrosť 
života. Napĺňa ma tichá modlitba. 

Miško Danihel: Aké sú Vaše pracovné povinnosti 
v centre? 

ZuPu: Miško, ako to zhrniem. No, mám na starosti to, 
aby v Centre všetko fungovalo tak, ako má. Počnúc 
umytou dlážkou či toaletami, pokračujúc počítačmi, 
pomôckami na tvorivé dielne, či prípravu na 
vyučovanie a dobrým srdečným kolektívom ľudí 
a pani učiteliek, ktoré ti s vami každý deň pracujú. 
Často komunikujem s úradníkmi na rôznych úradoch, 
s učiteľmi, ľuďmi z rôznych organizácií, 
s pracovníkmi obce na obecnom úrade... Mám na 
starosti aj všetky „papierovačky“ okolo činnosti 
Centra. Vediem porady v Centre. A aj s vami – deťmi  



 

– sa rozprávam, hrám, učím, robím časopis Centrá
a všetko, čo treba. Tvorím plagáty, vybavujem výlety, 
prihlášky na výlety. Starám sa o ľudí, ktorí tu s
deťmi pracujú, aby boli spokojní a nič
nechýbalo. A ešte určite veľa drobností, na ktoré si 
v tejto chvíli nespomeniem. 

Magdalénka Galbová: Čím ste chceli byť
malá? 

ZuPu: No toho bolo �. Ako školáčka som si písala 
krátke poviedky, chcela som byť spisovateľ
som si doma vyrábala triedne knihy, chcela som by
pani učiteľkou. Neskôr som si robila záložky do kníh, 
každej knihe som priradila číslo a aj so si ich sama 
sebe akože požičiavala..., chcela som by
knihovníčkou. Tiež som chodila s jednou kamarátkou 
za dedinu do poľa vyspevovať, chcela som by
speváčkou. No pokiaľ si pamätám, najviac som túžila 
byť muzikálovou herečkou. No na konzervatórium 
som vtedy po základnej škole nenabrala odvahu ís
 No aj tak sa mi niečo z tohto sna splnilo. Neskôr.

Miško Danihel: Aké máte koníčky, záľuby?

ZuPu: Niečo už som vlastne spomenula. Ako viete, 
máme malú Miriam, takže väčšinu 
venujem momentálne jej a starostlivosti o
sa hrám s Miriamkou. Okrem toho sa venujem divadlu, 
spevu, hre na klavír a gitaru. Som here
v ochotníckom divadle, no už niekoľko rokov mám 

prestávku � Hranie mi však veľmi chýba a
keď Miriamka podrastie, na javisko sa opä
Ako viete, spolu s pani učiteľkou Perničkovou vediem 
tu vo Veľkých Levároch, detské divadlo. Každý rok 
nacvičíme nové predstavenie. Občas spievam na 
nejakom tom podujatí, koncerte, benefi
koncerte... Mám rada cykloturistiku a turistiku, 
literatúry, prácu v záhradke pri kvetoch a
Veľmi rada mám dlhé rozhovory s priateľ
dobrého vína. Rada varím  a vymýšľam si vlastné 
recepty.  

Magdalénka Galbová: Akí sme a čo si o
Máte nás rada? 

ZuPu: Áno, mám vás rada � Každý z
iný, špeciálny. A každý z vás je vzácny. A všetci ste 
ako čisté otvorené nádoby. Len pozor, čím sa nap
Ale to je aj na nás dospelých, aby sme vám 
dokázali ukazovať smer, vhodnú náplň
života... Inak ste dosť pojašení a viete sa nadchnú
a tešiť z vecí, a to mám rada. Teším sa z
vám darí a keď máte radosť.   

 

časopis Centráček 
o treba. Tvorím plagáty, vybavujem výlety, 

ľudí, ktorí tu s vami 
nič im pri práci 

a drobností, na ktoré si 

ím ste chceli byť, keď ste boli 

čka som si písala 
ť spisovateľkou. Potom 

som si doma vyrábala triedne knihy, chcela som byť 
kou. Neskôr som si robila záložky do kníh, 

aj so si ich sama 
iavala..., chcela som byť 

kou. Tiež som chodila s jednou kamarátkou 
ť, chcela som byť 

 si pamätám, najviac som túžila 
kou. No na konzervatórium 

som vtedy po základnej škole nenabrala odvahu ísť. 
tohto sna splnilo. Neskôr. 

ľuby? 

o už som vlastne spomenula. Ako viete, 
 voľného času 

starostlivosti o rodinu. Rada 
Miriamkou. Okrem toho sa venujem divadlu, 

gitaru. Som herečkou 
ľko rokov mám 

ľmi chýba a myslím, že 
 Miriamka podrastie, na javisko sa opäť vrátim. 

kou Perničkovou vediem 
kých Levároch, detské divadlo. Každý rok 

čas spievam na 
nejakom tom podujatí, koncerte, benefičnom 

turistiku, čítanie 
záhradke pri kvetoch a bylinkách. 

priateľmi pri pohári 
vymýšľam si vlastné 

čo si o nás myslíte? 

Každý z vás je niečím 
vás je vzácny. A všetci ste 

isté otvorené nádoby. Len pozor, čím sa napĺňate! 
Ale to je aj na nás dospelých, aby sme vám – deťom – 

 smer, vhodnú náplň a zmysel 
viete sa nadchnúť 

to mám rada. Teším sa z toho, keď sa 

MiHo: Aké sú Tvoje ďalšie plány v

ZuPu: Tvoriť, realizova
spolupracovať, sieťovať... Rada by som aj na
ostala aktívnou a nápomocnou pri realizácii 
voľnočasových aktivít pre deti v
prostredníctvom občianskeho združenia 
Chcela by som aj naďalej pomáha
pre deti, rodiny, verejnos
projektov, spolupracovať
úradmi a mimovládnymi organizáciami, ktoré sa 
venujú podobným aktivitám ako my v našom
Tak uvidíme.  

Milka Hoďovská:  Čo nám želáš do budúcnosti?

ZuPu: Plnosť radosti v živ
to, čo vás baví, čo robí rados
prospešné aj pre spoločnos
sebe. A aby ste boli vďační za každý jeden de
dostávate do daru od Boha. Ani zdravie nie je 
samozrejmosť. Ani rodina. Ani dobré vz
priateľstva... Prajem vám naplnenie a spokojnos

Milka Hoďosvká: My Zuzke želáme, aby sa jej všetky 
plány a ciele pri dobrom zdraví podarilo úspešne 
naplniť. A ďakujeme za rozhovor.

ZuPu: Aj ja ďakujem �. 
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ďalšie plány v Centre? 

ť, realizovať, komunikovať, 
ť ť... Rada by som aj naďalej 

nápomocnou pri realizácii 
asových aktivít pre deti v našej obci 

čianskeho združenia Čisté srdce. 
ďalej pomáhať pri tvorbe podujatí 

ejnosť. Pomáhať pri tvorbe 
projektov, spolupracovať s rôznymi inštitúciami, 
úradmi a mimovládnymi organizáciami, ktoré sa 
venujú podobným aktivitám ako my v našom Centre. 

Čo nám želáš do budúcnosti? 

živote. Aby ste v živote robili 
čo robí radosť tým, okolo vás a čo je 

čnosť. Aby ste pracovali na 
ďační za každý jeden deň, ktorý 

dostávate do daru od Boha. Ani zdravie nie je 
na. Ani dobré vzťahy. Ani dar 

stva... Prajem vám naplnenie a spokojnosť. 

: My Zuzke želáme, aby sa jej všetky 
ciele pri dobrom zdraví podarilo úspešne 

akujeme za rozhovor. 

 



 

Hranokovali a „despasitovali“ sme ostošesť 

Na MDD sme si spravili v Centre hranolkovú párty. Sú

párty čapice, tancovali sme na hity taneč

koláčiky, ktoré sme si deň predtým na kuchárskom upiekli, vylovili sme si sladkú odmenu “z krabice” a pojedli 

všéétky hranolky. Slniečko hrialo, hudba hrala, dobre nám veru bolo. V

pomáhali pri príprave hranolkovej párty

celú párty zabávala, aj si s deťmi zatancovala a ešte aj pomocnú ruku priložila k dielu. Tešíme sa, že na hranolkovú 

párty v Centre medzi nás prišli aj pán riadite

Veľkých Levároch. 

A že nám bolo naozaj dobre môžete vidieť

Text: Zuzana Pucherová 

Foto: Tomáš Richveis 

 

 

Hranokovali a „despasitovali“ sme ostošesť ☺

Na MDD sme si spravili v Centre hranolkovú párty. Súťažili sme, hrali hry, vyrobili sme si s Luckou a pani Dagmar 

apice, tancovali sme na hity tanečné ostošesť – najviac sme ale despačitovali

 predtým na kuchárskom upiekli, vylovili sme si sladkú odmenu “z krabice” a pojedli 

ko hrialo, hudba hrala, dobre nám veru bolo. Vďaka patrí všetkým animátorom, ktorí 

prave hranolkovej párty a na nej, a jednej z mamičiek, ktorá sa so svojimi de

mi zatancovala a ešte aj pomocnú ruku priložila k dielu. Tešíme sa, že na hranolkovú 

iaditeľ Martin Potočňák a pani zástupkyňa Vladimíra Perni

A že nám bolo naozaj dobre môžete vidieť aj z Tomášových fotiek… 
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☺ 

ažili sme, hrali hry, vyrobili sme si s Luckou a pani Dagmar 

čitovali  Zjedli všetky výborné 

 predtým na kuchárskom upiekli, vylovili sme si sladkú odmenu “z krabice” a pojedli 

aka patrí všetkým animátorom, ktorí 

iek, ktorá sa so svojimi deťmi a s nami v Centre 

mi zatancovala a ešte aj pomocnú ruku priložila k dielu. Tešíme sa, že na hranolkovú 

ňa Vladimíra Perničková zo ZŠsMŠ vo 



POĎ SA HRAŤ 

Nájdi 10 rozdielov. 

 



Letné prázdniny 2017 

s Centrom záujmových aktivít a OZ Čisté srdce 
www.centrum.levare.sk 

Milé deti, vážení rodičia! 

Aj tento rok Vás pozývame stráviť prázdninový čas pri aktivitách a podujatiach, ktoré sme pre 
Vás pripravili. 

Letný prázdninový program pre deti v Centre záujmových aktivít 
začíname v pondelok 10. júla 2017 a končíme v piatok 25. augusta 2017. 

Centrum s areálom bude počas letných prázdnin otvorené 
 každý pracovný deň v čase od 9.00 do 13.00 hod. 

MAMAklub pre mami čky s deťmi bude fungovať počas letných prázdnin každý piatok od 10 
hod. 

 
PRÁZDNINOVÝ PROGRAM  

PONDELOK   Prípravníček v Centre (určené pre deti predškolského veku)    
   Športové hry v telocvični základnej školy  
   (zraz vždy o 9.30 hod. pred hlavným vchodom do budovy základnej školy) 
UTOROK  Tanečno-hudobné stretnutia v Centre 
   Spoločenské hry/PC 
STREDA  Letné varenie v kuchynke Centra 
   Spoločenské hry/PC 
ŠTVRTOK  Tvorivé dielne v Centre 
   Spoločenské hry/PC 
PIATOK   Výlety a zážitkové podujatia s OZ Čisté srdce* 
   (zmena programu vyhradená) 
   MAMAklub (10.00 – 12.00 hod.) 

*PRÁZDNINOVÉ PIATKY  

* 14.07. Vychádzka do okolia Veľkých Levár na Babie jazero spojená 
  s opekaním a hrami v prírode 

* 21.07. Výlet do Malaciek spojený s návštevou ateliéru keramikárky   
  pani L. Čtverákovej s možnosťou vlastného tvorenia z hliny 

* 28.07. Výlet do Bratislavy spojený s návštevou Domova sociálnych    
  služieb ROSA - hipoterapia 

* 4.8.  Výlet do Malaciek spojený ukážkovou jazdou na skate ihrisku 

* 11. 8.  Detské divadelné predstavenie APAČI PAPÁČI v Centre o 10 hod. (Divadlo 
  Žihadlo) 

* 18.8. Výlet do Bratislavy na Železnú studničku spojený s hrami v  prírode 

* 25.8. Veľká BUBNOVAČKA v Centre o 10 hod. (Etnobubnová škola Rytmika) 

Poznámka 
Podrobnejšie informácie o výletoch dostanú rodičia a deti priamo v Centre záujmových aktivít, alebo na 
telefónnom čísle 0911 779311. Na ten-ktorý výlet je potrebné prihlásiť dieťa vopred v Centre záujmových aktivít. 
V prípade nepriaznivého počasia sa výlet neuskutoční. 


