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DEŇ MATIEK 

„DETI Z CVČ VEDIA POTEŠIŤ DETI  S HANDICAPOM“ 

Mgr. Andrea Lubasová

Už tu máme jún. 
Čo to znamená? Prvé čo nám napadne, 

je určite MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ. 
Ale čo sa nám spája s týmto mesiacom? 
Predsa Tvorivé dielne pre IX. ročníky. 

A z toho vyplýva ešte jedna veľmi 
podstatná informácia, a to ukončenie 
záujmovej činnosti na tento školský 
rok. To ale neznamená, že nás už nič 

viac nečaká - práve naopak... 

Vhod padli aj slová nášho pána primátora Ing. Jána 

Kaderu, ktorý sa tiež poďakoval maminkám za ich 

trpezlivosť a lásku. Škôlkári krásne zatancovali, staršie 

deti pekne zaspievali a zacvičili. Mamičky a babičky 

odchádzali s úsmevom na tvári a s kvietočkom v 

rukách. Ani vystupujúci neodišli na prázdno, každý 

dostal sladkú odmenu.

Mgr. Anna Ferenčíková

Dňa 13. 5. 2018 patrila sála v Kultúrnom dome 
v Námestove našim mamičkám a babičkám. 

Pripravili sme pre nich program, v ktorom sa 
predviedli detičky z materských a základných 
škôl a detičky z Centra voľného času Maják.

V živote človeka je určite dôležité, aby sme si vážili
jeden druhého, aby sme si pomáhali a potešovali sa
navzájom. Určite k tomu treba viesť deti, aby porozumeli,
že vzácnejšie je darovať ako prijímať. V stredu 23. mája
2018 vystúpili deti zo záujmových útvarov Centra voľného
času Maják Námestovo deťom zo Spojenej
školy internátnej. V programe nazvanom „Deti deťom“ sa
zúčastnilo spolu 65 deti, ktoré vystupovali ako mažoretky,
baletky, predstavili sa v gymnastických choreografiách, v
spoločenských tancoch a samozrejme zatancovali aj veľmi
obľúbené hip – hop tance. Radosť i vďačnosť sa dala čítať
z tvári detských divákov a my deti a pedagógovia z CVČ
sa na revanš už teraz tešíme na ďalší ročník.
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Bližšie informácie o našich 
akciách na www.cvcno.edu.sk

Chceli by sme sa poďakovať všetkým 
detičkám za čas počas šk. r. 

2017/2018, ktorý sme spolu s Vami 
strávili na jednotlivých krúžkoch.

Dúfame, že ste boli spokojní, že ste sa 
niečo nové naučili, a že sa k nám 

vrátite opäť nasledujúci školský rok.

Ďakujeme aj Vám milí rodičia, 
za to, že nám natoľko 

dôverujete, že detičky k nám 
posielate. 

Vážime si to !!! 

V sobotu dňa 19.05.2018 Centrum voľného času Maják organizovalo pre deti, ktoré
navštevujú záujmové útvary Mažoretky workshopy. Deti si na workshopoch mohli
vyskúšať rôzne pohybové techniky a prácu s paličkou. Workshopy viedli dve lektorky
Mgr. Ľubica Bajáková – dlhoročná vedúca súboru NICOL z Turzovky, ktorá sa úspešne
zúčastnila na celoslovenských a celosvetových súťažiach. Druhou lektorkou bola Petra
Bajáková – členka súboru NICOL a 3 násobná majsterka Slovenska v disciplíne sólo
Baton. Workshopov sa zúčastni aj Kamilka Kobolková, detská finalistka, ktorá pod
vedením trénerky Petry Bajákovej na Majstrovstvách Slovenska v Hlohovci 5. mája 2018
získala 1. miesto a titul Majster Slovenska. Kamilka Kobolková a Petra Bajáková
dievčatám a rodičom zatancovali víťazné choreografie.

WORKSHOPY PRE ŠIKOVNÉ MAŽORETKY

Mgr. Andrea Lubasová


