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Zaujímavosti o Afrike 

Vedel(a) si, že ... 

Európu od Afriky delí iba 14,3 km oceánu. Uvažuje sa o stavbe 

najdlhšieho mostu na svete. 

Afrika je domovom najväčšieho zvieraťa slona a tiež najvyššieho 

zvieraťa žirafy. 

Niektorí ľudia z južných častí Afriky dodnes používajú nástroje, ktoré       

boli objavené v jaskyni starej 44,000 rokov. 

41% afrických detí od 5 do 14 rokov, sú zapojené do detských prác. 

Ľudia v Afrike a Ázii sú nútení prejsť priemerne 6 km, aby sa dostali k 

vode. 

Najnebezpečnejšie zviera v Afrike je hroch. 

V Afrike hovorí po francúzsky viac ľudí ako v samotnom Francúzsku. 

 

 

Viac na .... http://www.zaujimavysvet.sk/10-faktov-o-afrike-ktore-ste-doteraz-nevedeli/ 



Váž si to čo máš ... 

                      Nerád chodíš do školy ?                             Oni chodia radi... 

 

 

    

 

                       Si vyberavý v jedle ?                                  Oni si nevyberajú...             

 

 

 

 

                              Si na diéte?                     Oni na ňu zomierajú... 

 

 

 

 

 

             Vadí ti, že sa ti tety pletú do života?         Oni by si to s tebou radi vymenili...  

 

 

 

 

           Nudia ťa stále rovnaké hry a hračky?             Oni nemajú na výber... 
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Kúpili ti Adidas a ty si chcel Nike?               Oni majú len jednu značku... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vadíti, že musíš ísť o ôsmej večer spať?           Oni sa nechcú zobudiť... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Váž si to čo máš,  pretože sú 

na svete ľudia, ktorí o takom 

živote, aký máš, len snia ... 
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Marec nie je len mesiacom 
knihy 
Uvádza sa, že marec sa stal mesiacom 
knihy z komerčných dôvodov. Zvolili si to 
sami kníhkupci, lebo bola na jar malá 
návštevnosť v obchodoch. A marec práve 
preto, lebo v tomto mesiaci sa narodil a 
zomrel Matej Hrabenda, významný buditeľ, 

ktorý sa podieľal na šírení slovenskej knižnej kultúry.  
Avšak od rozšírenia sa Internetu sa marec stáva nielen mesiacom knihy, 
ale aj mesiacom Internetu. Internet už vie používať takmer každý, ale kde 
a kedy internet vznikol ? 
Slovo internet je skratkou z anglického výrazu interconnected networks - 
prepojené siete. Internet je sieť celosvetovo navzájom prepojených 
počítačov. Počítače sú prepojené rôznymi systémami. Dáta medzi 
počítačmi sa môžu šíriť káblami, vzduchom i telefónnymi linkami.  
Začiatky internetu sú spojené s vývojom komunikačnej siete na vojenské 
účely v USA. Neskôr tvorili internet predovšetkým akademické počítačové 
siete, ktorými boli poprepájané univerzity a vedecké inštitúcie. Počet 
užívateľov stále rástol. Dnes je internet 
najväčšou celosvetovou počítačovou sieťou, 
ktorá umožňuje, aby počítače všetkých typov 
spoločne používali určité služby a priamo medzi 
sebou komunikovali.  

Čo bude ďalej ? Málokto si trúfa odpovedať na túto otázku, V každom 
prípade sa počítač a dátové siete čím ďalej tým viac stávajú súčasťou 
nášho života. Prináša nám nové možnosti, ktoré obohacujú náš život 
a ktoré sme si pred niekoľkými rokmi nedokázali predstaviť. Pomocou 
mobilných telefónov môžeme byť dnes každý kdekoľvek „online“ 
s možnosťou komunikovať s kýmkoľvek a s čímkoľvek. Problémom však 
je, že sa stávame na tých dvoch miliónoch neustále bežiacich počítačov, 
vysielačov a káblov čím ďalej tým viac závislí.  



Minianketa 

Rád/rada čítaš ? Ktorá kniha, ktorú si čítal/a ťa najviac 

zaujala ? 

 

Alexandra Radičová: „Rada čítam, mňa zaujala kniha: Na vine 

sú hviezdy. Zaujala ma preto, že má dobrý dej.“ 

Michal Farkaš: „Nerád čítam, žiadnu knihu som nečítal, lebo 

ma to nebaví.  

Gabriel Radič: „Rád čítam, najviac sa mi páčila kniha 

o Ronaldovi. Páčila sa mi preto, že on je pre mňa vzorom, 

vtom ako dosiahol svojím talentom úspech. Bol chudobný 

a stal sa slávnym.  

Nika Kováčová: „Rada čítam, prečítala som knihu Katka 

z poslednej lavice, Chlapci padli z višne, dievčatá z jahody 

a knihu Harry Potter. Nemám obľúbenú knihu, neviem čo ma na 

nich zaujalo.  

Maroš Baláž: „Čítam rád, posledne som prečítal knihu Marťan, 

zaujala ma svojim dobrodružným dejom, ktorý sa odohráva na 

planéte Mars, kde musí prežiť hlavný hrdina, hoci na to nemá 

dostatok prostriedkov – potravín, vody a pod. Je to veľmi 

napínavé čítanie.   

Erik Filípek: „Rád čítam, prečítal som knihu Harry Potter 

a tá sa mi páčila.“  

 

„Izba bez kníh je ako telo bez duše.“  

(Marcus Tullius Cicero) 



BÁSNIČKY Z NAŠEJ HLAVIČKY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rap 

Detský domov, 

každý si ide svojou rolou. 

Sú tu nové tety 

škoda, že tu nie sú nové deti 

Treba si umývať päty 

Chcel by som mať vredy. 

Najviac by sme chceli jedy, 

Tešíme sa na koledy. 

je konec 

A nebude ani zvonec. 

/Gabriel Radič/ 

Suve  

Ďakujeme za to, že ste nás tam 
nahali a nemuseli sme nič 

zaplatiť.   

A hneď boli by sme už išli preč 

A nepomohla by už ani sladká 
reč. 

A keby ste nás vyhodili tak by 
sme takého rapera nestretli. 

A za to vám ďakujem  

A ešte vám zarapujem. 

/Gabriel Radič/ 
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Raz 

Raz .... raz budeme ruka v ruke kostolom kráčať 

 spolu pred oltárom na kolenách kľačať. 

Raz, najšťastnejší deň, najkrajšie ráno 

poviem ti áno a ty mi povieš áno. 

/Jozef Dominik Benčík/ 

Navždy 

Tam hore medzi hviezdami 

 si tak vysoko žiariš nad nami  

a hoc si odletel hore do nebíčka  

vždy tam budeš žiariť - tvoja hviezdička 

/Jozef Dominik Benčík/ 



No to už prečo ?  

No prečo je ten svet taký skazený, samou zlobou a hrozbou 

nakazený, stvorený len k hriechom páchaniu, toto je zakryté 

ľudskému chápaniu, bádaniu za vecou novou, lepšou ako vynález 

kovov, múrov a kompou, s touto dobou strojov, mám toho dosť, daj 

si pohov. Má zmysel zamýšľať sa nad nesmrteľnosťou chrústa, čí 

ma nos, uši ústa, Kašlať na to, nenapĺňa ma tá činnosť, skôr ma trápi 

každá jedna bytosť, rozmanitosť  všetkého živého, nemenného toho 

od počiatku daného, akého? takého, nerovnakého, a to ako nájsť 

človeka správneho. Takého nenájdeš čo by ti ihneď na mieru sadol, 

optimista si, no to by ti skôr na hlavu meteor padol. 

Prečo? Lebo tak je to, niet iného riešenia, tento svet bez myslenia, 

rozmýšľania nad tým, nad čím? nad kým? pod kým? Pod tým? 

hmmm...poď rým!  

Prečo to tak v tomto svete chodí, že človek sa sám seba bojí, nastolí 

sa tu vláda ľudu, neujdeš tomuto myšlienkovému prúdu, hrubú, 

tvrdú, masívnu, neatraktívnu špinu zo seba odstrániť, treba sa 

ochranou chrániť, brániť a zlému sa strániť, nenechať sa zadláviť, 

zadláviť ťarchou každodenného bytia, pri pécečkách, v baroch 

a v práci hnitia, žitia na kraji okraju šialenstva, je to hlavným 

kameňom úrazu ľudstva, nezmením, nezmeníš to nikdy, toto sú 

božstvom dané fakty, takty udávané rytmy z hora, fiktívny výraz je 

slobodná vôľa. 

Prečo? Lebo tak je to, niet iného riešenia, tento svet bez myslenia, 

rozmýšľania nad tým, nad čím? nad kým? pod kým? pod tým? 

hmmm... poď rým! 

(Nikolas Kováč) 



Ahojte deti, ale aj dospelí. Pripravili sme pre vás, dúfame, zaujímavý 

článok o našich vlastných emóciách ktorý vám môže pomôcť 

s poznávaním seba samého. O čo ide? Fínsky tím vedcov sa rozhodol 

preskúmať emócie ktoré bežne prežívame. Vo svojej práci sa zamerali 

hlavne na to, kde v našom tele tieto emócie pociťujeme. Z výsledkov 

a popisovaní účastníkov výskumu následne vznikla akási mapa emócii. 

Ide o obrázok na ktorý sa dívate.  

 

Miesta v tele viac osvetlené ukazujú, kde v našom tele cítime danú 

emóciu, ale aj to, do ktorých častí sa táto pociťovaná emócia šíri.  Či je 

táto mapa emócií správna alebo sa mýli si môžete vyskúšať sami na sebe. 

Ako? Jednoducho. Skúste si nájsť chvíľu kedy vás nikto nevyrušuje, 

zavrite oči a skúste si spomenúť na situáciu kedy ste cítili hnev, hanbu 

alebo šťastie?  

Napríklad taký hnev cítime v strede nášho tela a hlavne v našich 

rukách. Je to tak alebo nie? Počkáme si na vaše odpovede za ktoré 

budeme radi.  (Vaši psychológovia a špec. pedagóg )  



ZÁBAVNÉ OKIENKO UJA JANKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malý Miško radostne volá: ,, Mamička ja som sa už naučil 

písať!" 

,,Áno, drobec? To je výborné!" Poteší sa mamička. ,,A čo si 

napísal?" 

,,Čo ja viem, čítať ešte neviem." 

Zrazí sa motorkár na ceste s vtáčikom. Chudák vtáčik 

spadne na zem, trhá sebou, ale ešte nie je mŕtvy. 

Motorkárovi sa ho uľútostí a opatrne ho odvezie domov. 

Tam ho položí do klietky, natrhá mu chleba, do misky 

naleje vodu a čaká, či sa uzdraví. 

Vtáčik sa za niekoľko dní skutočne preberie, rozhliadnite 

sa okolo seba a vidí mreže, chleba a vodu. V tom mu 

dôjde, čo sa stalo a hovorí: "Ty vole, ja som ho zabil!" 

 

Stoja dvaja astronauti na Marse, pozerajú sa 

striedavo na seba, na Zem, na raketu, na seba, na 

Zem, na raketu. 

 Po chvíli to jeden nevydrží a hovorí: "Čo na mňa 

tak čumíš, ja som tam tie kľúče nezabuchol!" 
 

Poskakuje zajko po lese a 

vyspevuje. Stretne ho líška a pýta sa 

-Zajko, čože to spievaš? 

-Idem na medvede, idem na 

medvede! 

Líška len pokrúti hlavou nad tou 

odvahou. 

O chvíľu ho stretne vlk 

-Zajko, čo si to vyspevuješ? 

-Idem na medvede, idem na 

medvede! 

Vlk zostane počudovane stáť. 

Medveď sa to dopočul, tak ide za 

zajkom a pýta sa ho 

-Zajac, čo to spievaš? 

-Ále, idem na maliny, trepem 

hovadiny. 
 

Hádajú sa dvaja poľovníci, 

kto z nich má lepšieho psa.  

-Môj pes nájde moju stopu 

aj na druhý deň. Čo na to 

hovoríš? 

- Čo by som hovoril, okúp 

sa.  



Vyrob si sám ... 

V tomto čísle časopisu sme sa rozhodli, že Vám poskytneme niekoľko 
jednoduchých nápadov na netradičné zdobenie veľkonočných 
vajíčok. Veríme, že si niektorý z nápadov vyskúšate doma.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

GOMBÍKOVÉ VAJÍČKO CUKROVINKOVÉ VAJÍČKO BAVLNKOVÉ VAJÍČKO 

KRESLENÉ VAJÍČKO CESTOVINOVÉ VAJÍČKO PERLEŤOVÉ VAJÍČKO 

SERVÍTKOVÉ VAJÍČKO ZVIERACIE VAJÍČKO LAKOVANÉ VAJÍČKO 



NAŠE AKCIE  
 

A-SKUPINA 

Vieme oddychovať aj relaxovať 

Návšteva kina - bez umenia život človeka a spoločnosti nie je 

plnohodnotný. Preto treba umenie tvoriť, podporovať, 

prijímať a komunikovať – v celej jeho š írke a rozmanitosti. 

 

Prechádzky v prírode - Príjemná poludňajšia prechádzka po 

okolitej prírode spojená zo zapálením sviečok, za všetkých blízkych 

zosnulých. 
Nie nadarmo sa hovorí, že práve príroda je silný životodarný 

prostriedok výchovy. 

Zimné kúpanie - celý rok chodievame plávať a 

aktívne športovať, cez zimné obdobie volíme 

aktívnejší relax. 

Ležanie na lehátkach a aktívne prejedanie sa v 

bufete :D :D :D 

 

Viete čo sú štiepaničky? 

Voľakedy, keď som bola ešte malé dievča bývalo nás v dome veľmi veľa – starí 

rodičia,  rodičia a deti. Zimné večere sme trávili pri rozprávaní rôznych príhod, 

ktoré prežili starí rodičia. Počas zaujímavých príbehov sme bielili jabĺčka, ktoré 

potom starká s mamičkou krájali a ukladali na plech. Dávali sa potom na pec sušiť. 

A mali by ste vidieť aká to bola dobrota, jabĺčka krásne voňali a boli úžasne 

chrumkavé. Ich chuť bola podľa odrody jabĺčok jedny boli kyslejšie, iné sladké 

ako med. A takto sme sa rozprávali s našimi deťmi počas jedného zimného 

večera. Sedeli sme pri stole v kuchyni, chlapci jabĺčka bielili a dievčatá ich 

krájali na tenké pláty, ktoré ukladali nie na plech ako voľakedy, ale ich dávali 

sušiť do sušičky. To Vám bol zážitok, ale hlavne vtedy keď sme si všetci 

pochutnávali na sušených jabĺčkach, ktoré sa voľakedy dávno volali 

ŠTIEPANIČKY.                                                                           Ľ. Zimermanová 



 

 

 

 

 

 

 

Fašiangy u nás 

Fašiangy sú doba od Troch kráľov do Popolcovej stredy. Najznámejšie a zároveň 

najveselšie sú posledné dni fašiangu, spojené so spievaním, maskami a vytváraním 

rôznych dobrôt, ktorých recepty si uchovávame z generácii na generáciu /šišky 

chrapne, fánky /.Preto i my sme sa rozhodli si spríjemniť toto obdobie, krásnym 

sprievodom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B-SKUPINA 

Fašiangové tvorivé  dielne  s pravými   Fašiangovníkmi  - v piatok 5.februára  

2016 sa  v Detskom domove v Novej Bani   na ulici Nemocničná   konali Fašiangové  

tvorivé dielne. Deti   z rôzneho materiálu  vytvárali  papierové masky pod 

vedením vychovávateľky Idy Horniačekovej. Prejavili v tom poriadnu dávku 

fantázie a tvorivosti.   Hotovými  výrobkami  si vyzdobia priestory Detského 

domova. O veselú  náladu    sa postarali  deti  a vychovávateľky 

L.Zimermanová, Mgr. M. Záhorská a Ing. D.Lacová zo skupiny A . Fašiangový 

sprievod - s harmonikárom  a najrôznejšími maskami   sa objavil ako blesk 

z jasného neba. Zahrali, vyzvali domácich do tanca  a veselosti nemalo konca 

kraja. Po odchode harmonikára sa o veselú náladu staral Marián Šarkozi hrou na 

elektrické varhany. Potom sa masky  odhalili, vysúkali rukávy a hajde do roboty – 

začali tvoriť. Strihanie, lepenie  im išlo pekne od ruky. Za chvíľu boli na stole 

hotové výrobky – šašovia a maškary.                                                                                                                

Pravú fašiangovú  atmosféru  znásobilo  občerstvenie ako sa na Fašiangy patrí – 

šišky. Postarala sa o ne gazdiná  skupiny  B  Marta Ďurčeková. 

Po hodine  sa vystriedali deti zo skupín a prišli nové, čerstvé posily zo skupiny C  

a o ďalšiu hodinu zo skupiny D . Takisto vytvorili pekné výrobky , z ktorých mali 

radosť nielen deti ,ale aj organizátori. Takto  zažité piatkové   popoludnie  

zanechalo  u detí  nielen citový zážitok, ale  rozvíjali sa  u nich pracovné  

zručnosti a fantázia.            I.Horniačeková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C-SKUPINA 

Maľovanie obyvačky 

Niekde som čítala, že do obývačky patria predmety, 

ku ktorým máte citový vzťah. Je to miestnosť na 

oddych, preto má byť útulná, prehľadná a príjemná. 

Preto sme sa rozhodli, že si ju vymaľujeme za 

pomoci nášho uja údržbára.  Každý z našej skupiny 

priložil ruku k dielu, čo preverilo schopnosť našej 

skupiny spolupracovať pri manuálnej práci. Najviac 

pomáhal však Michal Farkaš. Pri upratovaní pomáhali dievčatá spolu s tetami 

vychovávateľkami.          Mgr. Ľ. Klongová

                                                                        

 

 

  

 

 

 

 

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde...jedna z najznámejších a na Slovensku 
najrozšírenejších fašiangových pesničiek.  

Málokto však vie, že jej slová nie sú úplne pravdivé. Po 

správnosti nasleduje po Fašiangoch Veľká noc a presne 

sedem týždňov po Veľkej noci prichádzajú turičné 

sviatky. Obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy 

nazývame fašiangy. Fašiangy sú prechodom medzi 

zimným a jarným obdobím. Počas fašiangov prevláda 

bujará zábava, organizujú 

sa svadby a zabíjačky.  Posledný štvrtok pred 

koncom fašiangov sa v minulosti nazýval aj tučný 

štvrtok.  Jedným slovom – svet je počas fašiangov 

„hore nohami“. Neodmysliteľnou súčasťou fašiangov 

sú tradičné fašiangové hry, v rámci ktorých boli 



predvádzané rôzne magicko – rituálne úkony.  

Po dedinách šli v sprievode mladí muži preoblečení v 

rôznych maskách. Najčastejšie to boli masky: Cigánka, 

Žobrák, Drotár, Stará žena, Prespanka s deckom, 

Mladucha a Mladý zať, Kováč, Kominár, Handrár,ale aj 

maska Medveďa, Kozy, Turoňa a Slameníka, ktoré 

symbolizovali plodnosť, ale aj smrť. V ruke držali ražeň 

alebo šabľu – prastaré symboly mužskej sily a plodnosti. 

Na ražeň im ľudia napichovali slaninu, klobásu, dávali im 

vajcia a peniaze na spoločné posedenie. Zapichovanie ražňa 

do povaly symbolizovalo pomyselné spojenie neba so 

zemou. 

Náš  Detský domov fašiangoval zaužívaným spôsobom. Dobrou náladou, veselosťou 

a, samozrejme, nechýbali ani tradičné šišky s džemom. Čas fašiangovej veselosti a 

bujarosti umocnil aj zážitok z príchodu fašiangového sprievodu zo Štálov. Richtár 

nám zavinšoval, muzikanti zahrali a deti sa vytancovali s ostatnými členmi 

sprievodu. Za vinš sme richtára odmenili špekačkovým náhrdelníkom a zatancovali 

sme si tak, ako sa patrí. Sme radi, že sa tradícia fašiangového sprievodu 

zachováva a ďakujeme, že fašiangovníci poctili  návštevou aj deti v Detskom 

domove v Novej Bani.       Mgr. Ľ. Klongová

                



Valentín, Svätý Valentín...  
Každý z nás potrebuje k životu prejavy lásky a priateľstva v podobe bozkov či 

objatí alebo pohladení, ktoré v každom z nás prebúdzajú tie najkrajšie pocity. 

Prečo teda aspoň jeden deň v roku neprežívať lásku ešte intenzívnejšie? Nie, 

netvrdím, aby ste prejavovali svoje city jedenkrát v roku a kupovali si  darčeky, 

ale aby ste ich prejavili 14. februára aspoň o niečo viac. 

     Zaujímavá je aj legenda, ktorá hovorí, že sv. Valentín mal rád ruže a iné 

voňavé kvety, ktorými obdarúval snúbencov a prial im šťastný život, a preto sa 

považuje za patróna snúbencov a mladomanželov. Iný výklad odkazu tohto sviatku 

zas hovorí o láske medzi Bohom a človekom, ktorý je stvorený na obraz Boha. V 

Láske prichádza pokoj a solidarita, jednota a čistota. Dnes je sviatok sv. 

Valentína populárny najmä ako sviatok zaľúbených. 

 Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli, že si valentínsky vyzdobíme obývačku, lebo 

Valentín sa týka aj nás.                  Mgr. Ľ. Klongová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D-SKUPINA 

Narodeniny  

Narodeniny sú v živote dieťa veľmi dôležitá udalosť. Oslava, torta, možno nejaký 

ten darček ale hlavne to, že si niekto spomenul, dokážu potešiť srdiečko. Práve 

preto sme sa aj my rozhodli osláviť narodeniny Alojza Berkyho a Nikolasa Kováča 

vo veľkom štýle.  V našom tíme máme veľmi šikovnú tetu /Lenku Šurkovú/, ktorá 

vie piecť tie najúžasnejšie torty na svete. Podarilo sa jej vykúzliť- zhmotniť 

predstavu detí/oslávencov/. Všetko išlo ako po masle. Deti sa postarali o 

upratanie skupiny, vyzdobenie a aj o pozvanie hostí. Všetci spoločne sme im 

zavinšovali, zaspievali, odovzdali darčeky a pustili sa spoločnými silami do 



konzumácie torty. Trošku sme si aj zatancovali, pretože nás čakala ešte spoločná 

večera, s tetami, v pizzerii.  Bola to naozaj podarená oslava . Veľa sme sa 

nasmiali a dobre najedli. Ale hlavne sme prispeli aj takouto troškou k zlepšeniu 

nálady v skupine. Stálo za to vidieť tú nefalšovanú radosť v očiach detí a veriť, 

že sme im splnili aspoň ,,jeden- malý sen“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvorivé dielne 

Dňa 12.2.2016 sa v našej skupine  uskutočnili tvorivé dielne. Téma: Svätý 

Valentín/ Deň zaľúbených/. Postupne sa u nás vystriedali deti zo všetkých skupín. 

Priestory sa čo nevidieť začali vyzdobovať výtvormi detí. Či to už bolo 

nekonečné množstvo srdiečok, alebo plechovičiek na šperky, perá a hocijaké 

drobnosti,  všetko bolo robené z lásky. Deťom pomáhali  tety a odborný tím. 

Veľmi sme sa potešili, že náš prišla podporiť aj pani riaditeľka. Naši hostia 

neumreli ani smädom, ani hladom. Myslíme si, že každý si prišiel na svoje a poteší 

svojim výrobkom niekoho, koho má rád. Krásneho Valentína praje skupina „D“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PROFI RODINY 

Hudobná škola 

Hudba nepochybne prispieva ku kráse života. Hudba je 

vo všetkých svojich podobách jedinečným vyjadrením 

ľudskej kreativity a práve preto sme radi, keď vidíme 

záujem o hudbu u našich detí. Veríme, že Bohuška hra na 

flautu neomrzí a bude svoj talent v hre na nej naďalej 

rozvíjať.  

 

Pohybom k lepšiemu životu 

Pohyb je veľmi dôležitý, niekto dokáže denne odbehnúť niekoľko kilometrov, iný 

zdvíha činky, ďalší hrá futbal. Bohuš si v zime vyskúšal korčuľovanie. Veríme, že 

jeho horlivosť k športu ho bude držať čo najdlhšie. Veď nie nadarmo sa hovorí 

športom k zdraviu. alebo v zdravom tele zdraví duch, či športom proti stresu. Pri 

športovaní sa nesústredíme na problémy, ktoré máme, vyplavujú sa endorfíny 

šťastia, nastáva uvoľnenie mysle, stres a napätie uniká z tela von a my sa cítime 

lepšie.  

 

 

 

 

 

  Ďalšie akcie 

Koncoročná kapustnica 

Predvianočný čas sa ľuďom často spája s rýchlym tempom, stresom, nákupmi, 

pečením, upratovaním  a mnohými ďalšími povinnosťami. Toto všetko by však 

nemalo byť tým hlavným v čase vianočných príprav. Myslím si, že by sme sa 

popritom  zhone a náhlení mali vedieť aj na chvíľku zastaviť a venovať sa najmä 

jeden druhému - človek človeku. Teší ma, že u nás v Detskom domove sa to 



každoročne darí pod záštitou pani riaditeľky, ktorá už tradične organizuje 

koncoročné posedenie pre zamestnancov. Inak tomu nebolo ani tohto roku, keď 

sme sa v dobrej nálade zišli pri sviatočnej kapustnici v Penzióne Tajch. 

Medzi pozvanými boli nielen súčasní zamestnanci, ale aj tí bývalí, ktorí si už 

vychutnávajú zaslúžený oddych na dôchodku. Po úvodnom privítaní pani 

riaditeľkou nám milá obsluha priniesla na slávnostne vyzdobený stôl pravú 

sviatočnú kapustnicu a rôzne ďalšie maškrtky. Keď sme už boli do sýta najedení, 

mohla prísť na rad zábava. Každá skupina a taktiež zamestnanci odborného tímu 

si mali pripraviť zhodnotenie uplynulého roka a ich práce s deťmi. Musím 

povedať, že sme všetci dokázali vybrať pekné, ale aj vtipné a humorné momenty 

našej práce. A tak sme si mohli zrekapitulovať spoločné zážitky, ktorých bolo 

počas roka neúrekom. 

Po oficiálnej časti programu dostala priestor voľná zábava, počas ktorej sme sa 

venovali spoločným spomienkam či vtipným historkám. Verím, že každý z hostí si 

okrem ručne vyrobenej magnetky od detí, so sebou odnášal aj pekný zážitok 

z príjemného stretnutia.                        Mgr. M. Hubačová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Veľká to paráda!!! 

V jedno sobotné popoludnie na 

Novú Baňu, teda presnejšie do 

vedľajšej dedinky Brehy, zavítala 

veľká paráda. No a samozrejme 

my sme tam nemohli chýbať, veď 

sme predsa vždy tam, kde sa 

niečo deje . Tá spomínaná 

paráda bola plná veselých zvukov, 

najfarebnejších farieb, 

cudzokrajných vôní a ďalšieho 

mnohého lákavého. Že už vás nemám toľko naťahovať a mám konečne povedať 

o čo išlo? No dobre teda, na známosť sa všetkým dáva, mimoriadna správa, že 

sme boli v CIRKUSE!!! Viaceré deti zo skupiny D boli také 

zlaté, že mňa - tetu Maťku a tetu Majku, zobrali na 

vystúpenie so sebou. Na mieste činu sme sa stretli aj s deťmi 

a tetou zo skupiny B, takže o zábavu bolo postarané . Na 

futbalovom štadióne nás už čakal rozprestretý obrovský stan, 

v ktorom už netrpezlivo sedeli malí i veľkí diváci. Počas 

vystúpení sa v manéži striedali šikovné zvieratá - levy, ťavy, 

tigre, psíky, poníky, ale aj veľmi talentovaní ľudia - artisti, 

šašovia, hudobníci. Ukázali nám, že svoj talent museli spojiť 

s tvrdou drinou a výsledok stál za to. Vystúpenie trvalo viac 

ako dve hodiny a stále sa bolo na čo pozerať. Ďakujeme za 

pekný a veselý zážitok!               Mgr. M. Hubačová

  

Rýchli a zbesilí? 

O tom, že sa oplatí chodiť poctivo do školy, sa mohli presvedčiť 

vybrané deti z nášho DeD, ktoré mali za posledné obdobie 

najlepšiu dochádzku. Spoločne s tetou Majkou sme sa rozhodli 

pripraviť pre nich zábavný večer mimo Detského domova.  

A tak sme sa v jeden piatok vybrali do Žarnovice na filmové 

kino premietanie. Keďže sme tam boli iba tri baby a zvyšok 

partie tvorili samí chalani, film „Rýchlo a zbesilo“ bol 



predurčený na úspech . Akčné scény, rýchle autá, samé svaly - dobrý výber na 

odreagovanie sa a nepremýšľanie nad ničím. Kinosála bola plná mladých ľudí, ktorí 

mali chuť užitočne využiť začiatok víkendu a oddýchnuť si tak od povinností. 

Po skončení filmu sme sa presunuli do miestnej pizzerie, kde sme boli zaplniť 

prázdne žalúdky pizzou od výmyslu sveta. Popri dobrom jedle sme si povymieňali 

dojmy z filmu a najmä podozvedali sa, čo má kto nové a čo zažil počas týždňa. 

Naspäť sme sa vracali v neskorších hodinách, ale keďže sú vlaky zadarmo, 

nerobilo nám cestovanie žiadny problém . 

Veríme, že táto odmena sa deťom páčila a tešíme sa na ďalší podobný výletík. 

Mgr. M. Hubačová 

Naše stretnutie s raperom Suverenom 

Zamestnanci odborného tímu ponúkli možnosť 

štyrom deťom, ktoré prejavili záujem, zúčastniť sa 

večerného koncertného vystúpenia známeho rapera 

Suverena. Vybrali sme si ho najmä kvôli jeho 

pohodovým piesňam. Jeho texty, ktoré si píše sám, 

sa snažia priblížiť mladým ľuďom svojím pozitívnym 

naladením. 

Koncert sa odohrával v žarnovickej cukrárni 

Alžbetka. V jej útulných priestoroch vládla radostná nálada a zneli viac či menej 

známe skladby rapera. Popritom hostia samozrejme uvítali možnosť občerstviť 

sa výbornými koláčikmi či teplým čajom. 

Týmto by sme sa zároveň chceli poďakovať usporiadateľom Cukrárne Alžbetka – 

Žarnovica za možnosť voľného vstupného.                                 Mgr. M. Hubačová 

 

Filmový večer 

V jeden chladný novembrový večer sme spolu s tetou Maťkou pre dievčatá 

pripravili malé prekvapenie. Zorganizovali sme babský filmový večer. Povinnou 

výbavou bolo pyžamo a dobrá nálada. Celý večer až do neskorých nočných hodín 

sa niesol vo výbornej nálade. Veríme, že takýto večerný maratón filmov si 

dievčatá s nami ešte niekedy zopakujú .         Mgr. Mária Vozárová 

 

 

 

 



Ako sme stretli „Hamšíka“ 
 

Ráno som vstal, 
hneď som sa umyť utekal. 

Učesal som si svoju baranicu, 
teta hovorí: „ideme navštíviť Bystricu.“ 

Tak idem na vlak cez ulicu, 
Nevládzem na nohách, potrebujem palicu. 

Aj tak idem, napodobňujem opicu. 
Konečne pred nami Európa, 

ľudí tam bola plná kopa, 
medzi nimi ako vidím, je tam Hamšík. 

Nemal som slov, ja Kazík, pohľad na neho bol ako mrázik. 
Tak idem ku nemu spraviť foto, 
pocit jak keby som vyhral  Loto. 

No toto, chvíľu som neveril, 
až kým sa mi neodzdravil. 

(Martin Muco) 

 

 

  



SPONZORSKÉ DARY  

 Pán M. Belička priniesol deťom za veľkú tašku školských pomôcok.  

 Slečna Šurková zo Žiaru nad Hronom- priniesla krásne veci na oblečenie, školské 

pomôcky, ružence, CD s vianočnými piesňami, ruksaky do školy a kompletne 

vybavené peračníky, zošity a j v obaloch. 

  Mgr. M. Martinka, Corleonet, s.r.o. zo zbierky, ktorú organizoval v ich firme do 

detského domova zakúpil 2 notebooky v hodnote 850 eur.  

 A. Dzurošková, darovala deťom na Deň sv. Mikuláša sladkosti a hračky. 

 Slovenský zväz záhradkárov – Základná organizácia v Psiaroch deťom darovala 

vecný dar - produkty z výstavy ovocia a zeleniny. 

 Matej Luky a Agné Starkuté zorganizovali pre deti z nášho detského domova 

v Bratislave zbierku, na ktorej vyzbierali oblečenie, sladkosti a hračky, ktoré boli 

následne prerozdelené medzi deti.  

 Od neznámeho sponzora sme dostali čerstvo vyrezané drevené hračky.  

 K-systém, spol. s.r.o., SNP 2780/190, 965 01 Žiar nad Hronom, usporiadali 

vianočnú súťaž, ktorej sa náš detský domov zúčastnil. Nakoľko sme sa umiestnili 

na treťom mieste, firma nám darovala ich výrobky v hodnote 250 eur, sladkosť pre 

každé dieťa a jednému z detí (ktoré vyrobilo pohľadnicu, ktorá členov komisie 

najviac zaujala) darovala plyšovú hračku. 

Za všetky dary Vám zo srdca ĎAKUJEME. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POTRÁPME SI HLAVIČKY 

Tajnička: Pokiaľ si si časopis pozorne prečítal, nebude pre teba 

náročné správne odpovedať.  

       

         

      

         

     

 

1. Ktorá krajina je domovom žirafy ? 

2. Aká je skratka anglického výrazu: Interconnected Network ? 

3. Marec je mesiacom .... a internetu.  

4. Aké je priezvisko významného buditeľa, ktorý sa podieľal na šírení 

slovenskej knižnej kultúry ? 

5. Koľko kilometrov sú nútení ľudia v Afrike a v Ázii prejsť, aby sa 

dostali k vode ? 

 

Doplň: „Za všetko, čo je vo mne dobré, vďačím ..........“ (Maxim Gorkij) 

 

Easy mathematics   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 



Bludisko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pospájaj a vymaľuj. 

 

 

 

 

 

 



DETSKÁ TVORBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

C - SKUPINA D - SKUPINA 

B - SKUPINA A - SKUPINA 

Michaela Gánovská Michaela Gánovská 

Michaela Gánovská 

Michaela Gánovská 

A - SKUPINA 



 

  

Jozef Kováč Peter Jarábek 

Mária Kováčová Kristína Berkyová Lucia Berkyová 

Viktória Botošová 

Lucia Berkyová Kristína Berkyová Viktória Botošová 



NA ZAMYSLENIE 

Na čo čakáš? 

Že život urobí zázrak? Že sa všetko zmení v tvoj prospech? 

Čakáš niekoho? Prečo? Ako dlho? Pokiaľ sa nepostavíš a 

sám sebe sa nestaneš pánom, nemôžeš dúfať, že sa niečo 

zmení. Pokiaľ nič nezačneš, nič neskončíš. Pokiaľ 

nezaklopeš, žiadne dvere sa ti neotvoria. Pokiaľ neprejdeš 

svojou cestou, žiadna mapa ťa nedovedie nikam. Zázraky sa 

stávajú, keď urobíš prvý krok. Smerom k svojmu snu. Nikto 

ti nedonesie dar, nikto ťa neurobí šťastným, pokiaľ to tak 

neurobíš ty sám. Postav sa a vykroč na cestu. Na cestu 

tvojho šťastia. Plávaj v mori svojich emócií. Ži!! Nič 

neodkladaj nečakaj na nikoho. Len tvoja ruka je schopná 

nakresliť tvoje sny a napísať tvoj osud... 

(Dominika Zsigmondová) 

 

 

 

 

 

 

 



POĎAKOVANIE 
 

ĎAKUJEM VEĽMI PEKNE VŠETKÝM, KTORÍ SA 

PODIEĽALI NA TVORBE ČASOPISU ČI UŽ SVOJIMI 

KRESBAMI, VÝTVORMI, BÁSŇAMI, TEXTAMI, 

ZAPOJENÍM SA DO ČASTI POTRÁPME SI 

HLAVIČKY. 

  

TEŠÍM SA NA ĎALŠIU SPOLUPRÁCU S VAMI  

 

VAŠA ŠPECIÁLNA PEDAGOGIČKA Mgr. MÁRIA VOZÁROVÁ. 

 

 

 

 

 


