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 Dovoľte, aby som sa Vám na úvod predstavil. Volám sa DINO. Som členom 

CVČ, kde trávim väčšinu svojho voľného času. Je tam super, mám tu veľa kamošov 

i kamošky. Pozrite, zoznámim Vás s nimi.  

 

 Riaditeľka:                      Mgr. Viera Žilková 

 Zástupkyňa riaditeľky:  Mgr. Jaroslava Kašičková-Depešová 

 

  

Vychovávateľky:   Mgr. Miroslava Šujaková 

                                 Mgr. Andrea Šanková 

                                 Mgr. Katarína Bučková 

                                 Mgr. Bibiana Kováčová 

 Vychovávateľ:       Mgr. Miloš Somorovský /športový koordinátor/ 

 Ekonómka:            Daniela Šarinová 

 

    

Externí zamestnanci: 

    PaedDr. Lenka Beňová –    Karate 

    Ing. Július Kákoš  -             Letecký modelár 

    Veronika Tvrdoňová –       Flauta 

    Ing. Tomáš Švec –              Aikido 

    Mgr. Martin Tomala –       Vláčiky, elektrotechnický krúžok 

    Miroslav Volník –               Fotografický krúžok 

    Miriam Volníková –           Džamal 

    Dušan Zelman –                 Stolný tenis 

    Mgr. Anita Zongorová –     Nemčina pre dospelých 

    Mgr.  Janka  Capáková –     Televízne štúdio 
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Na úvod sú to krúžky, ktoré vedie pani zástupkyňa riaditeľky   

Jarka Kašičková-Depešová. 

Keramický krúžok 

              Práca s hlinou upokojuje, dáva deťom možnosť preniesť svoje predstavy do tvárnej 
hmoty. Najprv si deti  vytvoria z hliny výrobok, nechajú ho vysušiť a následne vypáliť.  
Na ďalšej hodine ich vyfarbujú glazúrami.  

Každý mesiac sa venujeme inej téme, v októbri to boli tekvicové misky, vtáčie 
búdky alebo veveričky, ktoré sme dotvorili šiškami. Tento mesiac sa pomaly pripravujeme 
na Vianoce. Začali sme so snehuliakmi, anjelikmi, ešte nás čakajú vianočné ozdoby 
a svietniky. 
Deti tvorenie veľmi napĺňa, tešia sa aj na hodiny, keď im dám voľnú tému a ich fantázia  
môže pracovať na plné obrátky.  

Tento rok sa prihlásilo dvakrát viac detí ako minulý rok, takže máme až dve 
skupiny. Ak by mal ešte niekto záujem sa prihlásiť, nech sa ohlási, tete Jarke. 

Samozrejme, nesmiem zabudnúť ani na dospelých, ktorý navštevujú krúžok  
jedenkrát týždenne na dve hodiny. To, že je to neuveriteľný relax po  pracovnom dni, vám  
potvrdia všetky „tvorilky“. 

 
 

 
ŠTVRTOK    I. skupina – od 14.00 do 15.00 hod. 
      II.  skupina – od 15.00  do 16.00 hod.  
                         dospelí  -  od 16.00 do 18.00 hod. 
 

 

V tejto rubrike Vám budem postupne predstavovať 
krúžky, ktoré ponúkame v Centre voľného času. 
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Divadelný krúžok   „Za oponou“    

       ...funguje už druhý rok. Učíme sa pracovať s hlasom a telom, hovoriť zreteľne, 

spoznávať divadelné zákulisie, vyrábať kostýmy, kulisy a čo je 

najdôležitejšie, prekonať svoj strach a vystupovať  pred ostatnými 

deťmi. 

Spolupracujeme so seniormi v Dome dôchodcov, na 

Lavičkovej ulici, kde pravidelne vystupujeme s programom na 

Vianoce a Deň matiek. Minulý rok sme vystupovali aj pre 

rodičov detí, ktoré navštevujú ZŠ Východná. Deti si to veľmi užili 

a program sa všetkým páčil.  

 
 
                                           STREDA od 14.30 do 15.30 hod. 
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PRÍLEŽITOSTNÉ AKTIVITY 

 
 

Dňa 15. novembra 2017 sme prichystali pre naše „TVORILKY“ výrobu krásnych  
plátenných tašiek technikou linorytu. Najprv sme si námety vyryli do linolea rydlami,  
čo bolo asi najťažšie, ale aj najzaujímavejšie. Potom každý z nás čakal, aká nádhera sa  
vytlačí na plátno. 

 
 
 
 
                                     

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavítal som aj medzi 
príležitostné aktivity. 
Jednou z nich boli    
„TVORILKY“... 
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Milí čitatelia časopisu DINO, dovoľte mi, aby som sa s Vami 

podelila o svoje zážitky z Ugandy. Už po troch týždňoch sa toho udialo celkom 

veľa... 

...hm, ale kde mám vlastne začať...? 

Začnem ľuďmi. Nimi som bola úplne fascinovaná. Malí, veľkí, starí, muži, 

ženy...všetci sa mi páčili. Ich zamatová krásna pokožka, šialene biele zuby, úprimné 

úsmevy, malé, no zato rozčapené nosy, a veľké ústa. Pevné a silné telá, krásne alebo veľmi 

chudobné šaty a ich absolútne laxný prístup ku všetkému okolo nich. Dokonca aj k životu 

či smrti /niekedy/. Čas majú na všetko a vlastne ktovie, či pre nich v nejakej významnejšej 

miere vôbec existuje. Ale o tom ešte budem písať.      

So Stevom  /našim sociálnym pracovníkom/ sme chodili do 

škôl, v ktorých sú adoptované deti cez program „Adopcia na 

diaľku“. Je ich tam asi 500 na 20 školách. Vždy keď sme prišli, 

museli sme počkať na riaditeľa. Ten nám doniesol stoličky. 

Potom sme sa posadili. Až potom sme mohli povedať prečo sme 

prišli. Bolo to celkom náročné na trpezlivosť, lebo to čo by sme u nás 

povedali medzi dverami tam trvalo aspoň 10-15 minút. Za ten čas sa však stihla na dvor 

zbehnúť polovica školy a nakukovať cez dvere, či je to naozaj pravda, že je tam žltovlasá 

biela žena. Keď zistili že áno, taká tretina nabrala odvahu a postupne mi prišli popodávať 

ruku a tešili sa veľmi, že sa ma dotkli. Keď som ich fotila, nadšene pózovali a rehotali sa 

z toho. Po ceste tam aj späť, všetky deti ktoré nás videli na motorke kričali za nami hlasné  

Teraz Vám prezradím niečo 

z neľahkého života detí 

v Ugande. Skontaktoval som sa 

s Mgr. Miriamou Somorovskou, 

ktorá je detská psychologička 

a 6 mesiacov strávila ako 

dobrovoľníčka Slovenskej 

katolíckej charity v Ugande, 

kde sa starala o choré deti. 

AHOJ, MIRKA ...! 

AHOJ 
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„Bayeeeeee“ a mávali o sto šesť. Tak som mávala späť /skoro ako kráľovná Alžbeta/, 

Steven šoféroval. Cesty sú tam len prašné, takže vždy keď okolo nás prešlo veľké auto, 

museli sme zastaviť, lebo tak rozvírilo všetok prach, že sme nič nevideli. Celkom často 

prešlo veľké auto. Všade sme videli voľne sa pasúce kozy, alebo podvyživené kravy, ľudí 

nesúcich na hlave 20 litrové bandasky s vodou alebo obrovské mango stromy obsypané 

ešte nedozretým ovocím. Niekedy sme chodili do buše odniesť jeden list. 

Keď som bola „doma“, pracovala som doobeda v kancelárii a po obede a obednej 

sieste som išla za deťmi. Od 16-tej do 17-tej som učila malé deti. Prvákov a druhákov. Spolu 

11 detí. Keď som išla za nimi s taškou plnou úloh /ktoré som si vymýšľala počas svojej 

siesty/, oni už z diaľky za mnou bežali a vystatovali navzájom „This is my teachet!“ /Toto 

je moja učiteľka/. Tešili sa, čo som pre nich nachystala. Keby tak vedeli, že nemám ani 

šajn, čo robím. Ale zatiaľ ma neprekukli a dokonca niekedy, keď sa namiesto učenia ideme 

hrať, ma niektoré 

prosili, aby sme sa išli 

učiť! /To by ste 

nečakali, že?/ 

O piatej sme sa vracali 

späť, lebo decká sa išli 

kúpať a ja cvičiť!!! 

Keďže sme nemali 

voľný pohyb /kvôli 

bezpečnosti/ skoro stále 

sme sedeli v našom 

kompande /náš areál/ 

a pri strave typu: každý 

deň ryža /2x denne/ 

a na raňajky „čapaty“ – niečo ako naše langoše. Ale mali sme aj veľa rýb z neďalekého Nílu 

a divné lokálne zeleniny. 

Potom býval ruženec. Modlilo sa pol hodinu každý deň. Celkom som si na to 

zvykla, ako na každodenné ranné omše. Je to súčasťou života detí, preto sú radi, keď som 

tam bola s nimi a teda aj ja som bola rada. 

Potom bola večera a učenie so staršími deckami. To bola čistá katastrofa, lebo 

vysvetľovať po anglicky deťom, ktoré po anglicky nevedia /!/, čo je klíčenie rastlín, alebo 

ako sa počíta rovnica o dvoch neznámych bolo celkom náročné... Niekedy to však bola 

celkom sranda, lebo im sa učiť nechcelo a všeličo si vymýšľali. Napr. som sa pýtala čo sa 

učili, tak mi ukázali učivo z minulého mesiaca a že v pohode som ich mohla vyskúšať. 

Alebo aby odviedli moju pozornosť od skúšania, porozprávali príbeh o tom, prečo majú 

čiernu pokožku. Lebo od začiatku boli všetci ľudia rovnakí, ale išli sa kúpať do rieky. Prví 

išli dnešní bieli ľudia. Tí vyšli krásne čistí. Za nimi šli ďalší, ale voda už bola použitá, tak 

z nej vyšli žltí. Za nimi išla ďalšia skupiny, ktorá mala už vodu špinavú, tak vyšli červení. 

No a títo ostali na koniec, a museli sa kúpať v špinavej vode, preto sú čierni. Toť hovorí 

miestna pranostika. 
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Inak deckáče boli všetky strašné 

zlatíčka a ja som bola do nich po uši 

zamilovaná. Keď som bola s nimi 

a videla, ako sa tešia, že som sa im 

venovala, zabudla som na všetko zlé 

a ťažké čo tam bolo. Lebo to vlastne 

vôbec neboli zlatíčka, sú to šibi decká, 

ktoré furt dačo vyvedú. Ale mne moje 

ružové okuliare vôbec neprekážali. Inak 

milujú fotenie, môj mobil, všetko moje 

/aj žabky mi brali z nôh, keď som si 

nedávala pozor/, futbal, film Sám doma 

a skákanie cez švihadlo. 

Cez víkendy sme chodili nakupovať do najbližšieho „veľkého mesta“ Gulu /mali 

tam aj asfaltové cesty/ a prvýkrát som videla bielych ľudí v Ugande. Stretla som ich som 

ich v supermarkete /áno, niečo na štýl Kauflandu/-obchod pre bielych. Bola som aj na 

miestnom trhu, kde som kúpila kôš banánov pre deti a všetkých zamestnancov. Spolu 

s kolegyňou Zuzkou sme ho niesli do auta. Bola s nami aj Gita, ktorá je taktiež zo 

Slovenska a v Ugande pracuje už niekoľko rokov. Gita zbadala sušené ryby, tak nám 

povedala, že ju máme počkať, že ide omrknúť ceny. Tam my so Zuzkou sme si položili kôš 

na zem a samozrejme fotečky, selfíčka nenápadne, lebo sa za nás hanbila a nepáčilo sa jej 

že fotíme. Že sme trápne – biele a ešte aj s foťákom. Keď sme sa celé šťastné dofotili a len 

si obzerali okoloidúcich, tí sa pri nás začali postupne zastavovať, že za koľko predáme tie 

banány, že kúpia. Nepredali sme, ale rozhodli sme sa, že ideme kúpiť ananás a bola som na 

seba hrdá, lebo som bez debaty zjednala dobrú cenu. Asi ako všade v týchto krajinách – 

cena je vždy iná pre bielych a pre čiernych. Ale treba im dať zarobiť. Mnohí ľudia tam 

nemajú peniaze ani na to, aby mohli jesť každý deň.  

V Ugande sa jazdí naľavo a vždy keď som v aute mám pocit, že som 

v dokumentárnom filme. V meste je 50 km/h povolená rýchlosť, inak neobmedzene!                                               

Aby som si nechala niečo aj nabudúce, napíšem už len to, že raz keď som sa bola 

prejsť a pozrela som na oblohu /sú tam šialene krásne mraky/, som sa tak zamyslela 

a uvedomila si, že tieto mraky sú aj u nás. Že vlastne som aj v Ugande doma. Lebo naša 

Zem je „doma“. A odvtedy som sa tam cítila dobre.      
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                BRUSEL -                               hlavné mesto EU 

 

  V rubrike o Európskej únii                    Vám ako prvý predstavím 

Brusel, významné politické, finančné                 aj obchodné centrum pre Európsku úniu.  

Pozornosť každého                                 návštevníka  si zaslúži kráľovský palác 

a hlavné námestie Grote Markt                            /Veľký trh/, ktoré pri návšteve tohto mesta 

musíte určite vidieť. Pozornosť                               každého návštevníka si zaslúžia aj hodiny 

na Mont des Arts /Vrch umenia/.                              Hoci nie sú také slávne ako pražský 

orloj, oplatí sa ich vidieť.                                           Majú 24 zvonov a zobrazujú                             

12 postáv histórie Bruselu.  

Tak ako k Parížu patrí Eiffelova veža a k New Yorku Socha slobody, k Bruselu patrí 

Manneken Pis – Cikajúci chlapec. Soška je atrakciou Bruselu už niekoľko storočí. Fontána, 

ktorú zdobí, je ohradená zábradlím. S Cikajúcim chlapcom sa spája veľa legiend. 

Najslávnejšia je legenda o vojvodovi Godfriedovi II. z Brabantu. Keď mal vojvoda dva roky, 

jeho vojská viedli vojnu proti Berthoutsu. Chlapčeka položili do košíka a zavesili na strom, 

aby dodal vojakom odvahu. Chlapec sa údajne pocikal a omočil nepriateľské vojská, ktoré 

vojnu napokon prehrali.  

 

 

 

 

 

 

 

Moderná architektúra je zastúpená kongresovými 

centrami, hotelmi, ale aj unikátnou stavbou, ktorú 

nájdete na každej pohľadnici mesta Brusel. 

ATOMIUM – sto metrová kovová konštrukcia bola 

postavená v roku 1958 pri príležitosti svetovej 

výstavy EXPO 58 a symbolizuje atóm železa. CNN 

ho neskôr vyhlásilo za najbizarnejšiu stavbu Európy. 
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Návšteva Belgicka by nebola úplná bez ochutnávky preslávených belgických 

praliniek ale aj vynikajúcich wafiel. Nech už zavítate do ktoréhokoľvek belgického mesta, 

nájdite si chvíľu na posedenie a poriadne si oslaďte deň. 

Zdroj: Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

                                           Súťažná úloha: Vedel by niekto odpovedať na                           

                                     otázku: „V ktorom meste sa nachádza podobná   

                                            soška cikajúceho chlapca ako je v Bruseli?“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Súťažiaci, ktorý 

správne odpovie, 

dostane v CVČ odo 

mňa vecnú cenu  ... 
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Spoznávanie Trenčína a okolia 

 

                                                   

                         
Lesopark Brezina sa nachádza na juhozápadnom 

výbežku Strážovských vrchov, ktorý zasahuje  až do Trenčína. Historický 

vývoj tejto lokality je spojený s vývojom Trenčianskeho hradu z najstaršieho 

obdobia trenčianskeho panstva. Časť dnešného lesoparku Brezina bola ešte 

v 19. storočí holým kopcom. Pásli sa na ňom kozy, preto sa najvyšší bod 

masívu dodnes nazýva Kozí vrch. Trenčiansky archivár, objaviteľ Rímskeho 

nápisu na hradnej skale, katolícky farár Ľudovít Bonaventúra Stárek (1803– 

863) koncom 19. storočia začal územie systematicky zalesňovať. Prvými 

stromami, ktoré sa tu konečne uchytili, boli brezy, odtiaľ bol odvodený i 

názov Brezina.  

Lesopark má dnes rozlohu 212,68 ha. Drevinovú skladbu tvoria buk, hrab, 
javor, brest, smrek, borovica a smrekovec. Lesný komplex v tesnej blízkosti 
centra mesta je vzácnosťou najmä tým, že poskytuje obyvateľom mesta 
ideálne podmienky na psychickú a fyzickú relaxáciu. 

Park je vhodný pre pešie prechádzky, beh a aj pre jazdu na horských 
bicykloch. V zime je možné sa v parku sánkovať a bežecky lyžovať. Park 
nemá promenádny charakter a pre pohyb v ňom sa odporúča dať si skôr 
bežnejšie, resp. športovejšie oblečenie. Pri snehovej pokrývke sa odhŕňa iba 
asfaltová cesta k Hotelu Brezina, a prístupová cesta k vodárni. Lesopark je 
ideálnym terénom pre pohyb na horskom bicykli. Lesné cesty s rôznym 
stúpaním, povrchom a dĺžkou možno využívať na vytrvalostnú jazdu alebo 
aj na kratšie zjazdy. Lesopark Brezina je východiskom pre trasy smerujúce 
do obce Soblahov, do Kubrej, Kubrice a následne aj do ďalších smerov v 
Strážovských vrchoch. Beh na lyžiach je možný iba v sezónach s dostatkom 
snehu. Začiatok bežeckej trate je posadený zväčša hlbšie v lesoparku,  

Dávam vám do pozornosti aj výlet do 

blízkeho okolia nášho mesta. V rámci 

turistického krúžku deti navštevujú 

aj neďaleký lesopark 

http://www.visittrencin.sk/tema/strazovske-vrchy
http://www.visittrencin.sk/objekt/trenciansky-hrad
http://www.visittrencin.sk/objekt/rimsky-napis-na-trencianskej-hradnej-skale-hotel-tatra
http://www.visittrencin.sk/objekt/rimsky-napis-na-trencianskej-hradnej-skale-hotel-tatra
http://www.visittrencin.sk/kudovit-starek
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pretože terén na okraji je pre pohyb na bežkách príliš prudký. Bežkami sa 
dá podobne ako bicyklom dostať z Breziny do Soblahova, Kubrej, Kubrice a 
ďalej do Strážovských vrchov.  

Náučný chodník - Vznik a vývoj lesa 

Bol dokončený na jar v roku 1989. Bol inovovaný v rokoch 1999 – 2000 a 
pretvorený do súčasnej podoby. Jeho dĺžka je 1500 m, od vodojemu ponad 
Dušovou dolinou až po hromadné hroby (memento). Prevýšenie je 50 m. Na 
12 informačných tabuliach sú návštevníkom poskytnuté informácie o 
všetkom, čo sa týka lesoparku. Prístup k náučnému chodníku je možný zo 
sídliska Juh alebo od Hotela Brezina. 
 

Náučný chodník – Sever 
Meria 1410 m. 7 stanovíšť ponúka krátky exkurz do dávnej i nedávnej 
histórie Breziny a oboznámenie sa s druhmi pôdy a menami rastlín, ktoré v 
lesoparku rastú. Prevýšenie je 43 m. 

Kyslíková dráha 

5 km okruh vytvorený spojením rôznych úsekov lesných ciest s prevýšením 
100 m. Slúži pre rekreačných i výkonnostných športovcov na beh i na rôzne 
pohybové cvičenia. Pozdĺž dráhy boli v pravidelných intervaloch rozložené 
cvičiská z ktorých každé slúžilo na iný druh úkonu - napríklad šplhanie, 
dvíhanie sa bradlách, skákanie z pňa na peň a pod. Ich cieľom bolo dať 
možnosť cvičencovi na istý čas prerušiť beh a nahradiť ho iným druhom 
pohybovej aktivity. Trať je aj dnes často využívaná. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súťažná úloha: Ukryl som pre Vás 

v okolí pamätníka obetí fašizmu jednu „vzácnu“ 

relikviu, ktorá pochádza z CVČ. Kto ju nájde 

a prinesie k nám na Východnú 9 dostane vecnú 

cenu. 
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     Bedminton žiaci a žiačky ZŠ okresné 

kolo 

Žiaci: 

1. ZŠ Kubranská  

2. ZŠ Novomeského 

3. ZŠ Dlhé hony 

4. ZŠ Bezručova 

5. PGJB 

 

Žiačky : 

 

1. ZŠ Dlhé Hony 

2. ZŠ Kubranská 

3. ZŠ Na dolinách 

4. ZŠ Trenčianska Turná 

5. ZŠ Hodžova 

 

 

 

 

Stolný tenis žiaci a žiačky Z             

 

Žiaci 

1. 4. ZŠ Trenčianska Turná 

2. ZŠ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do reginálneho kola postupuje                                      Do regionálneho kola postupuje 

ZŠ Tr. Jastrabie a ZŠ J.P. Nemšová                                      ZŠ Kubranská a ZŠ Dlhé Hony 

 

Stolný tenis žiaci a žiačky ZŠ 

okresné kolo       

Žiaci: 

1. ZŠ Tr. Jastrabie                                                                         

2. ZŠ J.P. Nemšová                                                                       

3. ZŠ A.B. Tr. Teplice                                                                    

4. SŠG Tr. Teplice                                                                         

5. ZŠ Dlhé Hony                                                                            

6. ZŠ Novomeského                                                                     

7. ZŠ Kubranská 

8. ZŠ Dolná Súča 

9. ZŠ Motešice 

10. ZŠ Veľkomoravská 

  Žiačky  : 

1.  ZŠ    J.P. Nemšová 

2. SŠG  Trenčianske Teplice    

3. ZŠ     Kubranská 

4.  ZŠ   Dlhé Hony 

5. ZS    Novomneského 

V mesiaci november /tak ako aj 

v predchádzajúcich mesiacoch/ 

prebehli niektoré športové súťaže 

žiakov a žiačok ZŠ a SŠ, ktorých 

výsledky vám ponúkam. 
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                             Futsal žiaci SŠ okresné kolo 

                   Finálová skupina: 

                                                           1.   ŠG TN                                  1     3     3     12:4         7 

                                                           2.    SOŠ pod Sok.                     1     3     3     13:8         7 

                                                           3.   OA TN                                 3     0     0                       3 

                                                           4.   GĽŠ                                      0     0     0                       0 

 

Do regionálneho kola postupuje ŠG TN 

                                                                                                                                   

       Aerobik SŠ okresné kolo 

1. Veronika Drgová                                    GĽŠ 

2. Kristína Porubanová                              PGJB 

3. Viktória Veselá                                        GĽŠ 

4. Simona Reháková                                    SZŠ 

5. Elizabeta Gajdošová                               SOŠ O a S 

6. Michaela Pijaková                                   PaSa 

7. Veronika Zuziaková                                Futurum 

8. Natália Rapantová                                  SOŠ O a S 

9. Terézia Štrbová                                       PaSa 

10. Katarína Bosá                                          GĽŠ 

11. Nina Šiková                                              SŠG TT 

12. Gabriela Hamajová                                 SUŠ 

13. Kristína Vacvalová                                   OA 

14. Klára Dobiašová                                       PGJB 

15. Mária Čierniková                                     PGJB 
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Predmetové olympiády 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

                    Výsledky Olympiády zo slovenského jazyka: 

                                    1.   Hana Lišková, ZŠ Hodžova 

                                   2.   Sára Lacová, ZŠ Svinná 

                                   3.   Ráchel Bučeková, ZŠ Kubranská 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky technickej olympiády: 

Kategória B                                                                          Kategória A 

1. Ján Strieška,                     1. Michal Krulich a Stanislav Letaši,  
      ZŠ Trenčianske Teplice                                           ZŠ Dlhé Hony 
2.   Denis Galko,                                                             2.  Adam Krištof a Michal Kišš,  
      ZŠ Horná Súča                                                                ZŠ Bezručova 
3.  Ján Sedláček,                             3.  Martin Lipták a Richard Vavruš,  
      ZŠ sv. Michala Nemšová                                              ZŠ Horné Srnie                                                                                       
 

29.11. prebehlo v 

CVČ okresné kolo 

v Olympiáde zo 

slovenského jazyka 

A tu sú výsledky : 

A 

A tu sú výsledky 

Nič vám nehovorí dátum 30.11. 

2017 ...? 

No predsa na ZŠ Novomeského 

sa  konala Technická 

olympiáda. Stretli sa tam veľmi 

šikovní junáci a dokonca aj 

jedna dievčina, aby zistili kto je 

z nich najšikovnejší .... a ako to 

dopadlo ? 
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      Zaujímavosti z CVČ 

.  

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V mesiaci september prebehli v OC Južanka „Dni Juhu“, 

na ktorých sa zúčastnilo aj Centrum voľného času. Deti 

predviedli tanec, ktorý sa obecenstvu veľmi páčil. 

Zaplietol som sa medzi okoloidúcich a všimol som si, že 

ktokoľvek si mohol vyskúšať na jednom zo stanovísk 

napríklad golfové údery, alebo sa mohol nechať 

pomaľovať na tvár. Súčasťou podujatia boli aj tvorivé 

dielničky.  

V novembri v priestoroch CVČ 

prebehol „strašidelný deň“ – 

Halloween. Zo začiatku som 

mal obavy, ktoré vo mne 

vzbudila síce netradičná, ale zato 

tematická výzdoba. Upokojil som 

sa však pri pohľade na deti, ktoré 

sa veľmi dobre zabávali počas 

nápaditého programu. 
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Posledný novembrový víkend sa deti z tanečných krúžkov veľmi pekne prezentovali v OC 

Laugarício ako sprievodný program počas „Adventných dielničiek“, kde ich vystúpenia 

zožali veľký potlesk. Ako druhý som vystúpil  „ja“...však som pekný !?!?!? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veľmi som sa tešil aj na Mikuláša, ktorý 

zavítal do CVČ 6. decembra. Deti zo 

zatajeným dychom sledovali Mikuláša, 

ktorý meral ďalekú cestu až zo Severného 

pólu. Priniesol však dobrú náladu a veľa 

darčekov. Tomu sa potešili najmä tí 

najmenší. Jeden z darčekov sa ušiel aj mne. 
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Kto je najmúdrejší a najšikovnejší ... 

 

 

12.12. 2017  

Súťaže sa zúčastnili 3 deti zo 4. ročníkov ZŠ: Dlhé Hony, Hodžova, Kubranská, 

Novomeského, Potočná -Opatová, Veľkomoravská. Každú školu podporila 

v obecenstve jedna trieda. 

 

Pred súťažou si súťažiaci obliekli  s logom CVČ, každé družstvo 

inej farby. Moderátorka ich privítala, vyspovedala a poďakovala všetkým sponzorom, 

vďaka ktorým sa súťaž mohla uskutočniť. 

Prvou disciplínou boli  otázky, na ktoré museli odpovedať všetky deti 

raketovou rýchlosťou, kto dlhšie váhal, nedostal bod a s odpoveďou mu pomohlo 

obecenstvo. Najviac bodov – 30, získali deti zo ZŠ Potočná – Opatová a Veľkomoravská. 

Druhá disciplína bola zameraná na logické myslenie a šikovnosť detí. Každé 

družstvo dostalo hlavolam TANGRAM, ktorý museli v limite 3 min. poskladať. Kto 

neposkladal, skákal cez švihadlo. 

 V treťom kole škriatkovia rozdali družstvám  lopáriky s odpoveďami 

áno/nie, aby mohli reagovať na otázky týkajúce sa mesta Trenčín, jeho histórie a 

súčasnosti: RODNÝ MÔJ KRAJ. Najviac bodov 90, získali ZŠ Dlhé Hony, Hodžova, 

Kubranská a Potočná – Opatová. 

Pri štvrtej disciplíne deti športovali. Jeden z družstva tlačil , na ktorom 

bola lopta. Pri tejto disciplíne sa sledoval čas, ktorý mala najlepší ZŠ Veľkomoravská. 

Aby si deti trochu vydýchli, zatancovali im   z CVČ. 

Piate kolo preverilo vedomosti detí z tretiackeho učiva z oblasti vlastivedy, 

slovenského jazyka, informatiky, matematiky a vlastivedy. Každé družstvo si vytiahlo 3 

 

To vám bol deň... úplne 

suprový...dnes sme 

všetci súťažili 

o perfektné ceny... 
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  loptičky s jednotlivými oblasťami. Všetky družstvá získali plný 

počet, okrem ZŠ Dlhé Hony a Hodžova, ktoré mali po 10 bodov. 

Šieste kolo bolo znova športové, deti hádzali  do . Maximálny počet 

bodov – 30, získali ZŠ  Potočná – Opatová a ZŠ Veľkomoravská.  

Siedma disciplína bola zameraná na ekológiu. Všetky odpovede boli napísané 

v tabuľke, ktorú priniesli . Kontrolu odpovedí mal na starosti p. Medal, riaditeľ 

environmentálnych aktivít. Najlepšie sa v tomto kole umiestnila  

Veľkomoravská, ktorá získala 40 bodov. 

Súťaž sa konala v predvianočnom čase, takže sme si overili, či deti pomáhajú 

svojim rodičom vypekať vianočné koláčiky. rozdali všetkým deťom krásne

  a úlohou družstva bolo vyšľahať dve bielka do hustého snehu. Atmosféra pri 

tejto disciplíne bola úžasná, deti v obecenstve povzbudzovali svojich spolužiakov. Aby 

prebehlo všetko v poriadku, porota chodila a sledovala šikovnosť detí. Najrýchlejšie bolo 

družstvo zo  Veľkomoravská, ktoré získalo 30 bodov. Čas, ktorý potrebovala 

porota na sčítanie bodov a určenie víťazov, nám spestril , ktorý si spolu s deťmi 

zaspieval a naučil ich novú        pesničku. Všetkým deťom  odovzdali 

darčekové  s vecnými cenami a . 

 

 

1. miesto ZŠ Veľkomoravská -      CD prehrávač, spoločenské hry Tic tac boom,  

                                                          Poznaj Slovensko! a loptu na rakby. 

2. miesto ZŠ Potočná –Opatová     spoločenské hry Tic tac boom,   

                                               Pictomaniu a futbalovú loptu 

3. miesto ZŠ Kubranská -              Tic tac boom, Activity a futbalovú loptu 
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Deň s angličtinou  ...  16.1. 2018 ... ZŠ Novomeského Trenčín 

 

 

 

 

 

      

 

Výsledky okresného kola  Olympiády v anglickom jazyku :    

  

Kategória 1A      Kategória 1B 

1. Ján Marušinec  ZŠ Veľkomoravská   1. Sarah Margočová    ZŠ Hodžova 

2. Andrej Škoviera  ZŠ Dlhé Hony   2. Júlia Bystrická          ZŠ Dlhé Hony 

3. Terézia Lendvayová  ZŠ Dlhé Hony                 3. Šimon  Holúbek       PGJB   

  Deň s nemčinou ... 18. 1. 2018 .... ZŠ Hodžova  Trenčín 

Všade ticho, len z jednej triedy vychádzal zvláštny šum. 

Chcel som  vedieť, čo to je. Ale ničomu som nerozumel. 

„Guten Tag !“ – ozvalo sa mi za chrbtom. Vtedy som to 

pochopil. Nie som v Berlíne, ale na Hodžovke. A tam sa  dnes 

koná Olympiáda v nemeckom jazyku. 

Sedem nádejných adeptov na víťazstvo. V bruchu motýle, 

ale hlava plná nemeckých slovíčok. A najviac ich mali Ján 

Marušinec a Sarah Margočová. 

Výsledky okresného kola Olympiády v nemeckom jazyku : 

                     Kategória 1A                                        Kategória 1B 

1. Maroš Rybár        PGJB      1.  Richard Baláž  Gymnázium Ľ.Štúra 

2. Kristián Filimpocher   ZŠ Bezručova    2.  Tomáš Jargaš  ZŠ s MŠ Trenč. Turná 

3. Michal Hrotko      Gymnázium Ľ. Štúra    3.  David Klačan   PGJB 

 

 

 

Hello, today I was looking for kids who 

competed in English. There was a lot of 

them there. And everyone was excellent. 

But only some could win. And here are 

the results 
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   Čo pre vás pripravujeme ??????      

 

 

         1.2. 2018  
    Radi vás privítame na fašiangovom karnevale – deti i rodičov. 
    Čaká vás super zábava, diskotéka, hry, tombola. 
    Podmienkou je prísť v maske s dobrou náladou.  

         

                                2.2. 2018 

                        Zraz aj príchod: CVČ TN, ZŠ Východná             

                        Čas: odchod 9,00 h.  Príchod: 13,00 - 14,00 h.  

                        Strava : Zobrať so sebou jedlo, pitie, príp. po ceste je penzión Zuzana 

 

               Od 19. – 23. 2. 2018 
          JARNÝ TÁBOR V CVČ 
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Vedomostné súťaže :                                 Športové súťaže  : 

24.01. 2018   Matematická olympiáda 5,9 OK 24.01. 2018  Basketbal SŠ CH      OK 
06.02. 2018   Geografická olympiáda       OK 30.01. 2018  Volejbal ZŠ D OK 
07.02. 2018   Olympiáda v slovenskom jazyku    KK 07.02. 2018  Hádzaná SŠ CH RK 
08.02. 2018   Biologická olympiáda  C                   OK 08.02. 2018  Hádzaná SŠ D RK 
15.02. 2018   Dejepisná olympiáda  OK 13.02. 2018  Futsal ZŠ CH OK 
13.03. 2018   Pytagoriáda 3,4,5   OK 27.02. 2018  Vybíjaná ZŠ OK 
16.03. 2018   Fyzikálna olympiáda  OK 07.03. 2018  Florbal SŠ D OK 
23.03. 2018   Chemická olympiáda  OK 14.03. 2018  Basketbal   ZŠ D OK 
11.04. 2018   Biologická olympiáda E  OK 15.03. 2018  Basketbal ZŠ CH OK 
17.04. 2018   Matematická olympiáda 6,7,8 OK 20.03. 2018  Florbal SŠ D OK 
25.04. 2018   Biologická olympiáda D  OK 27.03. 2018  Streľba ZŠ CH+D OK 
       05.04. 2018  Gymnastika CH+D OK 
       12.04. 2018  Gymnastika CH+D RK 

Umelecké súťaže :     17.04. 2018  Jednota cup CH OK 
       19.04. 2018  Jednota cup OK 
25.01. 2018   Šaliansky Maťko   OK 24.04. 2018  Školský pohár D OK 
26.03. 2018   Štúrov a Dubčekov Uhrovec OK 25.04. 2018  Školský pohár CH OK 
06.04. 2018   Hviezdoslavov Kubín  OK 27.04. 2018  McDonalds cup OK 
24.04. 2018   Slávik Slovenska   OK 03.05. 2018   Hádzaná ZŠ CH OK 
17.05. 2018   Dobiášov rozprávkový Trenčín CVČ 04.05. 2018  Hádzaná ZŠ D OK 

         Do  31.05.2018     Európa v nás   CVČ 10.05. 2018  Hádzaná ZŠ CH RK 
        11.05. 2018  Hádzaná ZŠ D RK 
        15.05. 2018 Atletika SŠ CH+D OK 
        16.05. 2018  Atletika ZŠ CH+D OK 
           18.05. 2018 Jednota cup RK 

       05.06.  2018  Veľký futbal ZŠ CH OK 
       07.06.  2018  Veľký futbal ZŠ D   OK 

 
11.06.  2018 
 O Pohár primátora ZŠ TN CH futbal I. st  
 
 

 

Kto rád športuje, 

môže sa prihlásiť do 

niektorej súťaže ... 

 

Ja by som sa prihlásil 

radšej na Dejepisnú 

olympiádu .... 
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Rozhovor so známou osobnosťou   . . . 

 

 

 

 

 

Odkiaľ pochádzaš a kde si prežil svoje detstvo? 

Narodil som sa v Snine a detstvo som prežil 

v Michalovciach. 

Aké predmety si mal v škole najradšej? 

Vždy som sa zaujímal o dejiny a bavila ma aj angličtina. 

Naopak, ktoré predmety si nemal v obľube? 

V obľube som nemal matematiku. 

Mal si v detstve nejaké koníčky? Čomu si sa venoval? 

Desať rokov som tancoval vo folklórnom súbore Zemplín 

a rád som beháva dlhé trate. 

Čomu sa venuješ v súčasnosti okrem práce a rodiny? 

V súčasnosti nemám veľa voľného času, ale v zime si trebárs rád zalyžujem. 

Kde sa Ti pracuje lepšie, v rozhlase alebo televízii? 

Začínal som v rozhlase. Takže táto práca ma napĺňa asi najviac. 

Ktorú reláciu, na ktorej sa podieľaš, máš najradšej a prečo? 

Ako som uviedol v predchádzajúcej otázke, rozhlas je moja srdcovka. Práca vo Fun rádiu je pre 

mňa asi na prvom mieste. 

Rád športuješ? Ktorým športom sa venuješ aktívne? 

V mladosti som sa venoval behu. V súčasnosti si rád zalyžujem a mám aj cestný bicykel, na ktorý 

mi bohužiaľ nezostáva veľa času. 

Za krátky rozhovor som sa Juniorovi poďakoval.              

Dnes som pre Vás  vyspovedal  

Milana Zimnýkovala /“Juniora“/, 

známeho moderátora Fun rádia 

a rôznych televíznych relácii ako 

napríklad „Aj múdry schybí“ alebo 

„Moja mama varí  llepšie ako 

Tvoja“. 
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... 

 

 

Jožko kričí na mamu: 
„Mami, vyhnaj mi komára z izby!“                                         
„Nehovorí sa vyhnaj, ale vyžeň!“ 
„Dobre mami, už netreba, už som ho vyženil!“ 
 

Príde Janko domov zo školy a hovorí svojej mame: Mami, predstav si, že som dostal 
jednotku. 
Mama: Vážne? 
Janko: Nie, iba si to predstav. 
 
 
Viete prečo sa blondínka plazí v obchode po zemi? 
Hľadá nízke ceny. 
 
 
                       Po prehratom zápase v boxe utešuje tréner boxera: 

- Ale v druhom kole si ho riadne vystrašil. 
- Vážne?  
- Áno, myslel si, že ťa zabil. 

 
 
Príde Ferko domov zo školy a hovorí svojej mame: Mami, dostal som päťku. 
Mama sa nahnevane pýta: „A z čoho?“ 
Ferko: „Z ničoho nič“. 
 

        ZNÁMKA 

                                                                                 Pán učiteľ, prečo som dostal  päťku? 
                                                                                                     Lebo horšia známka neexistuje 
                ODMENA 
           Náš pes mi zožral vysvedčenie. 
           A čo si mu urobil? 
            Rezne! Za odmenu... 
 
 

 

                               PRISADNITE SI 
            Príde babka a hovorí: Čo tak nadávaš? 
            Prisadnite si a pošepkám Vám... 
            Babka si prisadne a tiež začne nadávať. 
            Príde dedko a pýta sa: A vy dve čo tak nadávate??? Babka: Prisadni si a poviem Ti... 
            Dedko sadne a babka mu vraví: Tá lavička je čerstvo natretá... 
 

 

ZASMEJME  

SA ... 
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HÁDANKY ...                                                                                                                                               

 

 

 

 
Kým má listy svieže, na vetvách mu sedia ježe. Keď spadne jež na líčko, znesie hnedé 
vajíčko./natšag/ 
                                                                                                                                                                                      
V lese, kde je tôňa, rastie, pekne vonia. Zvončekmi cinká malá biela...    /aknilavnok/  
                                                                                                                                                                                
Skoro ráno, ešte potme, o kôstky sa ježko potkne. Halúzkami naňho kyvká lekvárová 
slečna ...   /akvils/ 
 
Sladká som, červená som, oberajú ma chlapci, zobú do mňa vrabci.   /aňšereč/ 
 
Bez čoho sa nedá chlieb upiecť?  /ykrôk zeb/ 
 
Funí klbko pichľavé, po cestičke, po tráve. Pichliačiky ostré sú, aj hruštičku odnesú. Kto je to?                                                                                                                                          
/okžej/ 
 
Škriekam, kričím a les strážim, všetky správy prvá hlásim. Kto som?  /akjos/ 
 
Ide, ide po železe, dušu nemá, duše vezie. Čo je to?  /kalv/ 
 
Pod Stromami stojí hrad, veľký ako mrakodrap. Beží z neho po chodníkoch, mnoho malých 
robotníkov.   /ecvarm/ 
                                                                           

 

VYFARBI  MA! 
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 TAJNIČKA ...                   

Tajničku nám môžeš poslať mailom na  cvctn@cvctn.sk. 
Nezabudni pripísať meno, školu a triedu. 

Ak sa chceš stať dopisovateľom    

do cevecečkárskych novín, príspevky môžeš 

posielať na ten istý mailík . 


