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K U LT Ú R A

Z PONUKY MESTSKEJ KNIÎNICE
Pre dospel˘ch
Hanka Ko‰Èálová, ·árka Miková, Jifiina Stang: ·kolní hodnocení ÏákÛ a studentÛ
Titul má e‰te doplnok v slovách „se zamûfiením na slovní
hodnocení“ a je horúcou kniÏnou novinkou v jednej z najstar‰ích, najzloÏitej‰ích a moÏno aj najkraj‰ích vied – pedagogike. Ústrednou témou knihy je jeden zo základn˘ch problémov v˘chovy a vzdelávania – ako hodnotiÈ Ïiakov. Dodajme,
Ïe v kniÏnici je viacero nov˘ch kníh pre pedagógov i pre v‰etk˘ch, komu je táto téma blízka.

Pre deti a mládeÏ
Martina Solãanská: Aprílové dievãa
Autorka, ktorá sa nenarodila v apríli a patrí medzi najmlad‰iu generáciu slovensk˘ch spisovateliek, prichádza vo
svojej kniÏnej prvotine s hlavnou hrdinkou románu, 14-roãnou
Bibiánou. Dievãina práve prichádza na strednú ‰kolu a do Ïivota jej vstúpi najkraj‰í chlapec spomedzi v‰etk˘ch chlapcov
sveta. Navy‰e narodil sa v ten ist˘ deÀ ako Bibiána, takÏe príbeh prv˘ch lások sa môÏe zaãaÈ...

HªADÁME LITERÁRNE TALENTY!
Prázdniny sa uÏ skonãili a s nimi sa pomaly konãí aj leto. Ako
kaÏd˘ rok, aj tentokrát bolo krátke, no mnoh˘m z nás zostali ako
pamiatky fotografie, suveníry z dovoleniek a nové záÏitky. Svoje
prázdninové spomienky v‰ak môÏeme daÈ aj na papier. Mestská
kniÏnica (MsK) vo Veºkom ·ari‰i vyhlásila koncom augusta súÈaÏ
o najkraj‰iu letnú poviedku a najkraj‰iu letnú básniãku. ZapojiÈ sa
môÏu v‰etky deti a mladí ºudia (samozrejme, aj tí star‰í, ale stále
mladí duchom), ktorí nám poviedky a básne o lete a prázdninách
prinesú do kniÏnice. Na v‰etky príspevky budeme ãakaÈ do 30.
septembra 2008, po ich preãítaní a vyhodnotení urãíme víÈazov
a 7. októbra 2008 ich v mestskej kniÏnici aj oficiálne predstavíme.
Na t˘ch najlep‰ích autorov ãakajú pekné ceny a uverejnenie ich
poviedky a básne v mestsk˘ch novinách. Budeme veºmi radi, ak sa
s nami podelíte o svoje spomienky, my‰lienky a ktovie, moÏno medzi nami vyrastá budúci spisovateº alebo spisovateºka.
Pre v‰etk˘ch, ktorí sa do súÈaÏe zapoja, ale aj pre v‰etk˘ch
ostatn˘ch mal˘ch aj veºk˘ch priateºov kníh, ktorí radi ãítajú, radi
pí‰u, alebo by chceli písaÈ, sme pripravili literárny krúÏok. Budeme sa stretávaÈ kaÏd˘ t˘ÏdeÀ, spoloãne si budeme ãítaÈ a písaÈ,
nauãíme sa nieão nové o knihách, spisovateºoch a spisovateºkách,
zlep‰íme sa v písaní umeleckého textu a stretneme ìal‰ích priateºov kníh. Pripravená je tvorba vlastnej knihy, exkurzia do kniÏného vydavateºstva, náv‰teva kniÏného veºtrhu, spolupráca pri
príprave stretnutí so spisovateºmi a príjemné posedenia s priateºmi, ktor˘m knihy a kniÏnice rovnako prirástli k srdcu. Prihlá‰ky do
literárneho krúÏku nájdete v mestskej kniÏnici, ãlensk˘ poplatok
v centre voºného ãasu je 50 Sk na mesiac. Te‰íme sa na vás!
Mgr. Ivana âekanová, MsK Veºk˘ ·ari‰

Do 2. októbra môÏu náv‰tevníci v˘stavn˘ch priestorov Mestského múzea
a galérie vo Veºkom ·ari‰i vidieÈ kolekciu vybran˘ch kresieb z doteraj‰ích
14 roãníkov medzinárodnej súÈaÏe karikaturistov na tému pivo pod názvom Zlat˘ súdok. VernisáÏ sa konala v piatok 5. septembra a okrem kresieb bol jej ústrednou postavou zakladateº súÈaÏe pre‰ovsk˘ karikaturista
s chalupou v Kana‰i Fedor Vico (na obr.), ktor˘ úãastníkom vernisáÏe pripomenul dlhú cestu súÈaÏe do Ïivota i k udrÏaniu tejto peknej tradície. Na
jej vzniku i udrÏaní má rozhodujúcu zásluhu okrem F. Vica veºko‰ari‰sk˘
pivovar.
Text a foto: (jj)

POëAKOVANIE PATRÍ MNOH¯M
V mene v‰etk˘ch prázdninujúcich deti v dennom tábore Centra
voºného ãasu Kvetinkovo vo Veºkom ·ari‰i ìakujem t˘m, ktorí
nám pomohli. Pekárni vo Veºkom ·ari‰i za ich vynikajúce moravské koláãe a peãivo, ktoré nám kaÏdé ráno nachystali a pán Lukáã
s úsmevom a pln˘m vreckom dobrôt ma uÏ ãakal o 7. hodine.
Kuchárkam v diecéznom dome, ktoré nám poãas celého tábora pripravovali obedy a v‰elijaké ma‰krty. Ing. Jánovi Demeterovi, Ïe
nám dovolil jazdiÈ na ich veºk˘ch ‰tvornoh˘ch táto‰och. TieÏ Antonovi Mot˘ºovi, ktor˘ bol ochotn˘ kaÏd˘ t˘ÏdeÀ nás voziÈ na voze
so svojimi krásnymi poníkmi Rigo a Rony. ·oférom za odvezenie
na kúpanie do ·ari‰ parku. Pracovníãkam v ·ari‰ parku, Ïe nám vymedzili ãas v bazéne, kde sa deti dos˘ta vy‰antili. Ing. ªubomírovi
Slavkovskému, ktor˘ nám ukázal, ako sa vyrábajú husle a aké má
rozko‰né koziãky. Tomá‰ovi Tutokymu za príjemné ukonãenie
prázdnin v tábore veselou diskotékou. Mojim mil˘m kolegyniam
a kolegovi za ich pomoc pri v‰etkom, ão bolo treba. Veºké ìakujem
patrí v prvom rade Pánu Bohu za to, Ïe nás chránil na kaÏdom
mieste a nikomu sa niã zlé poãas tábora neprihodilo.
Katarína Îelezníková

Preão Kvetinkovo?
Kvety si sadíme do záhonov, aby nám skrá‰lili
okolie a aby sme sa nimi te‰ili. Kvety a kytice kupujeme, aby sme ich podarovali príbuzn˘m a známym
pri sviatoãn˘ch i nesviatoãn˘ch príleÏitostiach preto, aby sme im prejavili vìaku, lásku, pozornosÈ
a aby sme im dokázali, ako nám na nich záleÏí a akí
sú pre nás dôleÏití. Kvety sa väã‰ine ºudí páãia
a spríjemnia im v‰edné chvíºky.
Na‰e Centrum voºného ãasu Kultúrno-informaãného centra vo Veºkom ·ari‰i chce to isté – spríjemniÈ vám v‰edné chvíºky svojimi akciami
a aktivitami, robiÈ vám radosÈ, tro‰ka
vám skrá‰liÈ a presvetliÈ kaÏdodenné
Ïitie. Preto Kvetinkovo!
Tieto riadky sú o tom, ão sa dialo
v na‰ich letn˘ch prázdninov˘ch táboroch a tieÏ o tom, ão sa bude diaÈ
v Kvetinkove ìalej.

vym˘‰ºala samé zaujímavosti: deti boli pod hradom
nazbieraÈ huby, ktoré potom dali tetám kuchárkam
do polievky, boli tieÏ pri potoku a nazbierali kamienky, ktoré si potom vymaºovali, videli ako sa doja koziãky a mlieko hneì aj ochutnali, nav‰tívili dielÀu, v ktorej sa vyrábajú husliãky, nieão si i samé
vyskú‰ali spraviÈ a nakoniec si s ujom i zaspievali,
boli na náv‰teve u tety Zdenky , ktorá pestuje bylinky – kaÏdú si obzreli a dozvedeli sa, na ão sa pouÏíva, boli si za‰portovaÈ na ihriskách, v kolkárni, kde
sa stretli a odfotili s futbalov˘m muÏstvom, zopako-

ãiapoãke), najlep‰í herec – Alex Ivanko (ná‰ najmlad‰í 4-roãn˘ táborník) za nezabudnuteºnú postavu muchy Letuchy v rozprávke O zámoãku v ‰írom
poli. ëal‰ími dvoma cenami boli tituly najslu‰nej‰í
táborník a táborníãka leta – kandidátov bolo pravdaÏe viac, pretoÏe sme asi mali ‰Èastie na milé a vychované deti – Katka Vertaºová, Beru‰ka Murcková,
Tomá‰ Fori‰, Martin Ku‰nír, NaÈka Horváthová, Adelka a Mi‰ko Kaminsk˘, Sárka Gaºová, MaÈko âurn˘,
Barborka Ku‰nírová, Samuel Ondrija, sestriãky
Kaãalové a mnohé ìal‰ie deÈúrence. Nakoniec sme
ceny udelili deÈom, ktoré sa naozaj
perfektne správali a mohli si ich i osobne na diskotéke prevziaÈ - David Kurty
a ·arlotka Haberová.
A poslednou bola najhlavnej‰ia cena leta v Kvetinkove a to „toptáborník“. Za leto 2008 ju vyhral chlapec,
ktor˘ bol za kaÏdú srandu, ale pri tom
si vÏdy vedel zachovaÈ sympatickú úroveÀ správania, bol ‰ikovn˘ v ruãn˘ch prácach
i súÈaÏiach, ku v‰etk˘m, i mlad‰ím deÈom, kamarátsky – slovom ná‰ topchlapec leta Maro‰ Jakubão.
V‰etk˘m ocenen˘m, ale i v‰etk˘m ostatn˘m deÈom,
ktoré sa snaÏili ãi uÏ v súÈaÏiach, hrách alebo v tvoriv˘ch dielÀach a nacviãovaní divadielok ìakujeme
za ich usilovnosÈ a nad‰enie pre vec.

Centrum voºného ãasu
sa uÏ volá Kvetinkovo
a má plno prv˘ch skúseností

âo bolo?
7. júla – tety Kvetinkova
Uf, je tu deÀ D a o chvíºoãku aj hodina H. Zaãíname!!! Po v‰etk˘ch prípravách, v˘bere hier a súÈaÏí,
nákupe cien a sladkostí, skrá‰ºovaní herne je to tu!!!
Naozaj zaãíname. KeìÏe letné tábory sa vo Veºkom
·ari‰i organizujú prv˘krát, tro‰iãka sa aj bojíme ãi
v‰etko klapne, tro‰iãka sme nervózne ão za deti prídu, ale hlavne sme náramne zvedavé a veºmi sa te‰íme. A uÏ sa hrnú deti. Hneì v prvom tábore máme
aj „zahraniãnú úãasÈ“. Dve dievãatá z Plavãa – Beru‰ku a Veroniku Murckové, ktoré sú u nás vo Veºkom ·ari‰i na prázdninách a pri‰li s Kristínkou Îelezníkovou a súrodencami Emou a Teom Nogov˘mi
zo Îiliny, ktorí pri‰li s MaÈkom a Zuzankou âurn˘mi.
Okrem t˘chto detí sa zoznamujeme s Tomá‰om Fori‰om, Kristiánom Tutokym, Katkou Vertaºovou, Jurkom Hurn˘m a Lenkou Vargovou. Najmlad‰í Jurko
má 4 roky a najstar‰ia Beru‰ka 12 rokov. Malé i veºké deti, blonìáci i poãernej‰í, usmiate i zamraãené
deti, dokonca vidíme prvé slziãky – dúfame, Ïe sa so
v‰etk˘mi chytro skamarátime a Ïe sa im v‰etko, ão
sme pripravili, bude páãiÈ. Tak hor sa do toho!
Nejako takto sme zaãínali. Prvé pohºady, zoznamovanie, prvá desiata v Kvetinkove, prvá prechádzka po Veºkom ·ari‰i a potom sa to uÏ len tak sypalo.
Prv˘ deÀ poobede prvá letná olympiáda a jej disciplíny: hod slamkou do diaºky, „súboj lomidrevov“ –
lámanie zápalky na ão najviac kúskov, „‰ikovná Popolu‰ka“ – triedenie fazuliek a hrá‰kov so zaviazan˘mi oãami, slalom po miestnosti s pingpongovou
loptiãkou na lyÏici, „‰ikovná noha“ – zbieranie vrchnáãikov z pet flia‰ nohou zo zeme na stoliãku a „papierov˘ had“ – komu sa podarí natrhaÈ ão najdlh‰í
pás z hárku papiera. A prvé odovzdávanie olympijsk˘ch medailí! Zlatá – Katka, strieborná – Teo, bronzová – Kristián. A ostatn˘m sladkosti ako cena útechy. A tak to frãalo cel˘ t˘ÏdeÀ – dopoludnia aktivity
vonku s tetou Katkou: hry na ihrisku, prehliadka „váro‰a“ na voze Èahanom poníkmi, pre osvieÏenie
zmrzlinka, skú‰obné jazdy na ozajstn˘ch jazdeck˘ch
koÀoch, prechádzky. A popoludnia s tetou Zdenkou
– hry a súÈaÏe: omotávanie múmie, pierko vo vzduchu, zber zápaliek, rozoznávanie zvukov, zber lentiliek slamkou atì. atì. A tieÏ tvorivé dielne, na ktor˘ch sme vyrábali krepovú dúhu, nácvik divadelného
predstavenia pre rodiãov a v˘roba masiek a kulís na
divadielko a v piatok poobede rozlúãková diskotéka.
10. júla – deti Kvetinkova
Dnes je ‰tvrt˘ deÀ tábora. Dopoludnia sme v‰etci
i‰li ku koÀom. Prvé sme si obzreli stajne a kone a neskôr sme sa na nich vozili. Popoludní sme ‰li na
obed a potom naspäÈ do centra, kde sme si pripravovali rôzne masky na piatkové divadlo. Potom sme
sa hrali rôzne hry, pozerali rozprávky a poãúvali cédeãká.
A takto to pokraãovalo aj ìal‰ích ‰esÈ t˘ÏdÀov.
Skamarátili sme sa s ìal‰ími chlapcami a dievãatami z Veºkého ·ari‰a, Kana‰a i Pre‰ova: Zojkou Gaºovou, Zuzkou Perecárovou, Martinom Ku‰nírom, NaÈkou Horváthovou, Alexom a Samkom Ivankov˘mi,
Adelkou a Mi‰kom Kaminsk˘mi, PeÈom Maºarom, Vaneskou Mikolajovou, Zuzkou Vargovou, Sárkou Gaºovou, Maro‰om Jakubãom, Veronikou Bartkovou, Simonkou Pereãinskou, Samkom Ondrijom, ·arlotkou
Lopuchovskou, Dávidom Kurtym, Dominikom Jurkom, Aniãkou a Renátkou Kaãalov˘mi, Marienkou
Makarovou, ·arlotkou Haberovou, ªudmilkou a Hankou Sirikov˘mi, Karin a Barborkou Kuchárov˘mi,
Dariou Fabiánovou, ale aj s Mi‰kom a Dorotkou Hurn˘mi a ìal‰ími deÈmi, ktoré do Kvetinkova iba obãas
na chvíºu zaskoãili za kamarátmi, zasúÈaÏiÈ si, na
diskotéku, alebo pozrieÈ sa na divadelné predstavenie, ktoré ich kamaráti nacviãili.
Mnohé z na‰ich ‰ari‰sk˘ch detí si svoj pobyt v tábore zopakovali, niektoré s nami strávili poãas
prázdnin dva t˘Ïdne, niektoré tri i viac. Rekordmankou bola Lenka Vargová, ktorá nevynechala ani jeden zo siedmich letn˘ch táborov a zostala s nami
i vtedy, keì jej mamka mala dovolenku – v centre
s kamarátmi jej bolo vesel‰ie.
15. júla – deti Kvetinkova
Ráno sme pri‰li do tábora a teta Katka nás zoznámila. Chvíºu sme ãakali na Lenku. Vybrali sme sa
na ‰kolsk˘ dvor. Na dvore sme sa ‰ialene zabávali.
Pri zábave nám zaãalo pr‰aÈ. Schovali sme sa pod
strie‰ku a keì prestalo pr‰aÈ, vrátili sme sa naspäÈ.
Pozerali sme rozprávky a po chvíli sme ‰li na obed.
Keì sme sa naobedovali, zastihol nás veºk˘ lejak.
Chlapci si uÏívali dáÏì. AÏ neskôr pri‰iel po nás mil˘
ujo. Keì sme vystupovali z auta, zistili sme, Ïe vonku je potopa. V na‰ich topánkach sa objavila voda.
Po herni sme chodili bosí – bolo to supri‰. Potom sa
zaãali najzábavnej‰ie disciplíny – súÈaÏe. Po súÈaÏiach sme sa naolovrantovali a na koniec vyhodnotili cel˘ deÀ.
KeìÏe mnohé z detí prichádzali do táborov opakovane, snaÏili sme sa meniÈ aj súÈaÏe, hry a ìal‰ie
aktivity, aby sa nenudili. Dopoludnia im teta Katka

vali si jazdu na pretekárskych koÀoch, ale i vozenie
sa na poníkoch a tak ìalej.
Poobede s tetou Zdenkou mala kaÏdá olympiáda
trochu iné disciplíny – hod loptiãkami alebo CD-ãkami do ‰katule, navliekanie ihiel, hod balónom do
diaºky (je to ÈaÏ‰ie, neÏ by ste sa nazdávali), kotúºanie zemiaka ãelom po vyznaãenej dráhe do cieºa,
beh s prázdnou pet fºa‰ou na vystretej ruke, zber
CD-ãiek zo zeme pri rôznych skokoch, navliekanie
spiniek, chodenie pomocou kartónov˘ch obdæÏnikov,
premiestniÈ loptiãku po slalomovej dráhe fúkaním
cez slamku, nosenie knihy na hlave a mnoho ìal‰ích
vym˘‰ºanín. ObmieÀali sme tieÏ ìal‰ie súÈaÏe i hry,
aÏ na niekoºko v˘nimiek – párkrát sme zopakovali
pierka vo vzduchu – deti mali udrÏaÈ pierko fúkaním
ão najdlh‰ie vo vzduchu, beh s pingpongovou loptiãkou a e‰te zo dve ìal‰ie. Ale tieÏ sme si precviãovali v superhlaváãovi pamäÈ klasickou „Kimovkou“
(zapamätaÈ si za urãen˘ ãas ão najviac predmetov),
hºadali sme superchmatáãov (triedenie a spoznávanie predmetov so zaviazan˘mi oãami) a superÀucháãov (zaviazané oãi a rozoznávanie vôní). Jedna
z najobºúbenej‰ích aktivít, ktoré pripravili tety
z Kvetinkova a ktorá, aÏ na jednu v˘nimku, bola vo
v‰etk˘ch táboroch, bolo líãenie sa detí. Dostali ceruzky a tiene na oãi, ceruzky na pery, rúÏe a lesky,
voÀavky, laky na nechty a mohli sa zmaºovaÈ, ako len
chceli. âudovali by ste sa ako to v‰etk˘ch bavilo,
chalanov hádam e‰te viac neÏ dievky – niektorí takéto veciãky/farbiãky mali v rukách moÏno prv˘krát.
A aby sme nezabudli na ich umelecké v˘tvory, v‰etko sa fotograficky zaznamenalo. Nakoniec rovnako
ako i v‰etko
ostatné, ão sa
v táboroch dialo. KaÏd˘ táborník potom dostal
CD-ãko
s napálen˘mi fotografiami z celot˘ÏdÀov˘ch
aktivít. ëal‰ou
populárnou
hrou, ktorú si
vymysleli samé
deti a niekoºkokrát si ju i zopakovali bola hra
„na
svadbu“
a potom i na
„krst“. Dokonca
si na Àu z domu
vÏdy
priniesli
i kytice a „nevestiãka“ Kristínka dokonca
i kost˘m. Veºmi
obºúbenou aktivitou bola tieÏ
náv‰teva bazéna v ·ari‰ parku
– cel˘ bazén
sme mali raz t˘Ïdenne na hodinu len pre seba – deti sa vyskákali, vy‰antili a trochu vody z bazéna vÏdy
i odpili. V také poobedia olovrant v na‰ich táborníkoch mizol ako v bezodnej jaskyni. A potom uÏ nevládali naozaj niã, iba sedieÈ a pozeraÈ niektorú
z mnoh˘ch rozprávok na DVD.
28. júla – deti Kvetinkova
V pondelok sme i‰li do kolkárne. Hrali sme sa rôzne hry – schovávaãku, sochy - sochy a iné. Keì sme
pri‰li z obeda, pri‰la teta Zdenka. Hrali sme olympiádu. Dne‰n˘ deÀ sme preÏili v˘borne.
Na tvoriv˘ch dielÀach sme si vyrobili okrem spomínanej krepovej dúhy, slnieãkové závesy (v ten jedin˘ t˘ÏdeÀ, keì nám poväã‰ine pr‰alo a ozajstné
slnko sa tvrdohlavo schovávalo), vyrábali sme obrázky z korenín, náladometre, kvetinové obrázky
s ko‰íãkami na peãenie, akvária zo zavarovacích
flia‰, nakreslili sme mnoho krásnych v˘kresov a vyrobili celú kopu masiek na divadielka. Deti postupne
nacviãili ‰esÈ predstavení, ktoré potom v piatok poobede rodiãom i predviedli a mali vÏdy veºk˘ úspech:
rozprávky o troch prasiatkach, o dedkovi a repke,
o zámoãku v ‰írom poli, o âervenej ãiapoãke, o vlkovi a siedmych kozliatkach a tieÏ rozprávku o koze rohatej a jeÏovi.
KaÏd˘ t˘ÏdeÀ v piatok poobede bola diskotéka
pre deti aj rodiãov, aj keì treba hneì povedaÈ, Ïe rodiãia boli aÏ na v˘nimky (Zojkina mamka a Lenkina
mamka) polenivej‰í. Deti sa ale vyskákali dobre –
v niektor˘ch turnusoch sa tancovalo dokonca i na
stoloch. Posledn˘ t˘ÏdeÀ sme usporiadali diskotéku
pre v‰etky deti v ·ari‰i, nielen pre na‰ich táborníkov. Ale pri‰li, aÏ na v˘nimky, najmä na‰e táborové
deti. Na tejto poslednej rozlúãkovej diskotéke na námestí pred mestsk˘m úradom sme odovzdali aj hlavné ocenenia letn˘ch táborov aj s vecn˘mi cenami:
najlep‰í v˘tvarník – Martin Ku‰nír, najlep‰ia v˘tvarníãka – Lenka Vargová, najlep‰ia hereãka – Kristínka
Îelezníková (za úlohu senzaãnej babky v âervenej

22. augusta – tety Kvetinkova
Prepánajána! Ani sme sa poriadne nenad˘chli
a uÏ je tu posledn˘ deÀ posledného, siedmeho tábora. A konãíme. A tak, ako sme na zaãiatku nevedeli,
ão vlastne ãakaÈ, tak je nám dnes ºúto. E‰te jedno
poobedie a deti odídu. A my uÏ v predstihu smútime. V‰etky deti, ktoré boli v na‰ich siedmych táboroch boli bájeãné a kaÏdé nieãím v˘nimoãné. Ako to
uÏ b˘va, niektoré deti boli poslu‰nej‰ie, iné menej,
niektoré vesel‰ie, niektoré smutnej‰ie, celkom maliãkí si obãas poplaãkali za mamkami (ale r˘chlo ich
to pri hrách pre‰lo), niektoré viac Ïalovali, niektoré
viac pokriãali, ale v‰etky boli na‰e a kaÏdé z nich
nám svojím ‰pecifick˘m spôsobom prirástlo k srdieãkam. A my dúfame, Ïe sa k nám do Kvetinkova
budú vracaÈ aj poãas ‰kolského roka a nezabudnú
na nás. My na tie na‰e deti v prv˘ch letn˘ch táboroch 2008 nezabudneme – lebo boli prvé a v‰etky
naozaj skvelé. PripomínaÈ nám ich budú aj odtlaãky
dlaní, ktoré nám zanechali na stene v herni. UÏ sa
te‰íme, ako sa k nim na budúci rok pridajú ìal‰ie.
Ahoj decká! Ahoj leto! My ideme ìalej a uÏ teraz vym˘‰ºame a pripravujeme program na ìal‰í ‰kolsk˘
rok.

âo bude?
Kvetinkovo prichystalo na
‰kolsk˘ rok 2008/2009 pestr˘
a bohat˘ program. Z pravideln˘ch akcií je to krúÏková ãinnosÈ. Informácie sme rozniesli
do schránok, sú vyvesené na
plagátoch na obchodoch, novinov˘ch stánkoch a pod.
Otvárame ‰esÈ krúÏkov: dva
pohybové – kolkársky a taneãn˘, dva pre ‰ikovné ruky a hlavy – modelársky krúÏok a dielne
tvorivosti,
ktorého
poboãkou je i klub dievãat
a dva, ktoré pracujú so slovom
– novinársky a literárny. V‰etci
vedúci krúÏkov sú ‰ikovní
a ãinnostiam, na ktoré sa krúÏky zameriavajú, sa venujú dlhé
roky. V‰etky deti i mládeÏníkov
poz˘vame – príìte sa sami
presvedãiÈ, ão sme pre vás vymysleli. Neobanujete!!! Mesaãn˘ poplatok je jednotn˘ 50 Sk.
Po jeho úhrade môÏete nav‰tevovaÈ jeden, dva i viac krúÏkov
– poplatok je za jeden alebo za
v‰etky, ão si vyberiete, vÏdy iba 50 Sk celkove. V˘nimkou je taneãn˘ krúÏok, za ktor˘ sa k základnému
poplatku dopláca 350 Sk. Presné dni pre jednotlivé
krúÏky nie sú urãené preto, lebo aÏ po prihlásení detí zistíme, aké iné aktivity e‰te majú a ktor˘ deÀ by
pre v‰etk˘ch najviac vyhovoval – vtedy sa aj budú
stretávaÈ, pravdaÏe, vÏdy v popoludÀaj‰ích hodinách po vyuãovaní. PredbeÏne sú tvorivé dielne naplánované na piatok, tak ako minul˘ rok, pretoÏe ak
deti nieão vyrábajú, na dokonãenie potrebujú urãit˘
ãasov˘ priestor. Minul˘ rok sa dielne pravidelne konãili neskôr, lebo deÈom sa domov nechcelo. Literárny krúÏok je predbeÏne naplánovan˘ na pondelok,
modelársky na utorok, novinársky na ‰tvrtok.
V Kvetinkove sa môÏete s kamo‰mi aj zahraÈ. Máme celú kopu spoloãensk˘ch hier, pingpongovú
miestnosÈ, elektronické ‰ípky a stoln˘ futbal, tieÏ
voºnú telocviãÀu na sálov˘ futbal alebo len tak na
skákanie. Nechce sa vám? Rad‰ej sa povaºujete?
Príìte aj tak, môÏete sa povaºovaÈ a pritom si pozrieÈ na DVD niektorú z desiatok animovan˘ch rozprávok, hran˘ch rozprávok, dobrodruÏn˘ch a rodinn˘ch filmov. Alebo si u nás môÏete nieão nakresliÈ,
alebo si len poklebetiÈ s ostatn˘mi deÈmi.
Okrem pravidelnej krúÏkovej ãinnosti pripravujeme cel˘ kopec zaujímav˘ch akcií a súÈaÏí. Prvé dve
súÈaÏe sú uÏ vyhlásené: súÈaÏ o najkraj‰iu básniãku
a poviedku leta a súÈaÏ o najkraj‰í kvietok Kvetinkova, zhotoven˘ akoukoºvek v˘tvarnou technikou.
Naplánovali sme v‰elião – ale zatiaº je to prekvapenie. V‰etko uverejníme na plagátoch a v mestskom rozhlase. Nájdete ich aj v ìal‰ích ãíslach Veºko‰ari‰anu. Najlep‰ie v‰ak urobíte, keì zaskoãíte do
centra osobne. MôÏete nám tieÏ písaÈ na e-mailovú
adresu: kvetinkovo@centrum.sk alebo zatelefonovaÈ
na ãíslo 776 22 33. Teta Katka a teta Zdenka sa uÏ
na vás te‰ia: pí‰te, telefonujte, príìte. KaÏd˘ deÀ
sme v Kvetinkove len pre vás od 8. do 18. h.
PhDr. Zdenka Kuhlöfelová

