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  CENTRÁČIK 
Časopis Centra pre deti a rodiny Žitavce 4/2020 

INFORMÁCIE O CDR ŽITAVCE PREZENTÁCIA SKUPÍN  RÔZNE 

 

  

VEĽKÝ ROK PRE CDR 
70 ROKOV VÝROČIA VZNIKU CDR ŽITAVCE 

 

Detský domov Žitavce tento rok slávi 70 

rokov svojho vzniku. Stalo sa tak v novembri 

1950, keď bol slávnostne otovrený pre začatie 

príjmu detí. V tomto čase bol kaštieľ Žitavce 

opravený a odovzdaný, pretože počas vojny bol 

vyrabovaný a zdevastovaný. Obnovený prešiel do 

rúk prvej riaditeľky. V období november 1950 až 

január 1951 prebiehali prípravné práce na príjem 

detí a 14 januára 1951 nastal ten deň, kedy sa 

detský domov slávnostne otvoril pre plne funkčné 

využitie pre prichádzajúce deti. Boli to väčšinou 

siroty po druhej svetovej vojne alebo deti, ktoré 

opustili rodičia. Aj  v tomto čase CDR nezabúda 

na svoju históriu a začína pripravovať dôstojnú 

oslavu svojho vzniku 

 

  
 

Deti sú doma: z dôvodu pandémie koronavírusu 

zostali aj naše deti doma na skupinách. Je to netradičný 

čas, pre niekoho super čas, pre niekoho ťažký čas. 

Niektorí sa tešia, iní sa nudia a pretože musia byť 

zatvorení na skupinách. Dôležité je však rešpektovať 

všetky usmernenia, aby sa predišlo šíreniu nákazy 

a takto nakazeniu CDR daným vírusom. Je to naozaj 

náročný čas aj pre zamestnancov a aj pre deti, pretože 

sú spolu 24 hodín a spoločne trávia čas. Všetko sa raz 

zunuje a hlavne, ak sú spoločne na jednom mieste. 

Treba byť veľmi tvoriví a aktívni v práci s deťmi. 

Podporili nás: v tomto čase nás podporilo 

množstvo dobrých ľudí, ktorí nám ušili a poslali 

rúška - deťom a zamestnancom. Reagovali tak na 

našu prosbu uverejnenú na našej FCB stránke 

Centrum pre deti a rodiny Žitavce. Reagovalo 

naozaj veľa ľudí a ponúkli nezištnú pomoc. Takto 

sa aj v takomto čase ukázali ľudia so srdcom na 

správnom mieste. V mene CDR Žitavce sa chceme 

poďakovať všetkým našim podporovateľom, ktorí 

nám pomohli. Bližšie informácie o darcoch na 

strane 12. 

Nové logo, nová webová stránka: tento rok sa 

nám podarilo vytvoriť si logo, ktoré nás vystihuje 

a zároveň sme pristúpili k zmene našej webovej 

stránky, ktorá postrádala troška istú tvorvosť 

a živosť, ktorú by si CDR ako organizácia s deťmi 

zaslúžila. Web stránka je aktuálne v procese svojho 

zrodu a dúfame, že bude pre všetkých zaujímavá 

a pútavá. Stránka CDR Žitavce sa teda mení 

a nájdete ju po jej transformácii na adrese 

www.cdrzitavce.sk. 
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HISTÓRIA CDR ŽITAVCE 

 
 

 

 

 

 

Text: Daniel Herda  

Foto: Daniel Herda  

Kaštieľ Žitavce je dlhoročný symbol Detského domova Žitavce 

(aktuálne Centrum pre deti a rodiny Žitavce, ďalej len CDR). História 

Detského domova je skutočná obsiahla a aktuálne je to 70 rokov jeho 

existencie a je úzko spojená s kaštieľom Žitavce.  

 

18. storočie: Klasicistický 

kaštieľ pochádza z 18. storočia. 

Poslední majitelia kaštieľa boli 

Béla a jeho brat Dyula Dőry.  

Rok 1923: Z finančných 

dôvodov predali bratia kaštieľ 

Armándovi Kufflerovi v roku 

1923 za 1 500 000 Kčs. Kuffler bol generálny tajomník svetového 

monopolu a kaštieľ kúpil pre svoju manželku  Lauru Százs ako veno. 

Majitelia však nemali deti a bývali prevažne vo Viedni. Kaštieľ Žitavce 

využívali ako letné sídlo, aby tu prežili žatvu. Situácia sa však zmenila 

nástupom vojny. 

 

Prvou ustanovenou riaditeľkou bola Vilma Gulíková, ktorá za 

pomoci dvoch vychovávateliek zariaďovala domov a viedla výchovnú 

prácu. 

 

Rok 1953: v roku 

1953 prevzala vedenie 

domova riaditeľka 

Krista Nadlická. 

Rok 1954: v roku 

1954 prevzal vedenie 

domova Emil Bušovský. 

V domove vykonal 

reorganizáciu na základe 

organizačného poriadku 

a povinnosti určených z rôznych smerníc a Vestníkov školstva a 

kultúry. Postupne prijímal nových zamestnancov, pribudli ďalšie 

vychovávateľky. V roku 1960 tu pracovali už 4 vychovávateľky cez deň 

a jedna na noc. Určili sa štyri výchovné skupiny podľa ročníkov 

 

 

Rok 1945: Počas a hlavne 

po skončení druhej svetovej 

vojny bol kaštieľ značne 

poškodený, vyrabovaný 

a pomaly chátral 

Detský domov Žitavce vždy poskytoval a aj naďalej poskytuje 

útočište deťom, ponúkal im pracovníkov, ktorí im nahrádzali 

mamy a otcov, ich príbuzných, ich vlastné rodiny a snažili sa ich 

viesť životom s jediným cieľom: pomôcť im v návrate naspäť do 

rodiny alebo do svetlejšej budúcnosti 

Rok 1960: počet 

vychovávateľov na úrovni 16, 

počet detí 60. ZO 60 detí 20 

vyznamenaných, iba jeden 

prepadol. Výsledky výchovy 

k celkovej spokojnosti 

 

Rok 1949-1950: Preto sa pristúpilo  v roku 

1949 k adaptačným prácam, ktoré boli 

ukončené v roku 1950. 

 

Založenie Detského domova 

Žitavce 

 

Rok 1950: V novembri 1950 bol slávnostne 

otvorený detský domov. Na otvorení boli 

prítomní zástupcovia Krajského národného 

výboru zo školského referátu v Nitre 

i zástupcovia z družobného Jihlavského kraja. 

 

Rok 1951: Detský domov Žitavce bol slávnostne otvorený  14 

januára roku 1951 o 9°° hod. za prítomnosti okresných predstaviteľov a 

funkcionárov z okolia a obce. Personál domova pozostával z jedenástich 

zamestnancov, ktorým bolo pridelených 60 detí. Boli to poväčšine siroty 

a deti, ktoré opustili rodičia.  

 

Rok 1964: V roku 1964 bol 

zvýšený prísun detí rómskeho 

pôvodu (cca 45%). Mnoho detí 

prišlo počas roka a medzi nimi 

boli aj väčšie nad 10 rokov. 

Rok 1966: 1. septembra 1966 

riadenie ústavu prevzal Ľudovít 

Cagáň. Kapacita detí sa zvýšila 

na 65. Na výchove detí pracovalo 

už 6 vychovávateliek.  

Rok 1966-1967: V školskom 

roku 1966/67 bolo v domove 54 

detí, z nich bolo 28 rómskych. 

Rok 1974-1976: V rokoch 1974-1976 bol riaditeľom inštitúcie 

Štefan Kubíček.  
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Rok 1976: Toho roku 

za riaditeľa bol 

vymenovaný Pavol 

Andel. 

Rok 1983: Riaditeľa 

Andela v roku 1983 

vystriedala Zuzana 

Kovácsová z Levíc.  

Rok 1989: V roku 1989 bolo v domove 45 chovancov.  

Rok 1991: V roku 1991 bola za riaditeľku ustanovená Zuzana 

Szolnokiová z Levíc. 

Rok 1994: Od roku 1994 domov opäť vedie Zuzana Kovácsová. 

Rok 2004: transformácia 

internátneho typu výchovy na 

rodinný charakter výchovy sa 

uskutočnila 1. februára 2004. 

Vnútorné priestory kaštieľa sa 

prerobili a vytvorili sa 4 samostatné 

výchovné skupiny s odborným a 

administratívnym personálom.  

Rok  2004: v septembri 2004 bol zakúpený rodinný dom a pribudla tiež 

skupina R5, ktorá bola umiestnená do samostatného rodinného domu vo 

Vrábľoch.  

Rok  2008: v decembri 2008 sa zrealizovalo vytvorenie samostatnej 

špecializovanej skupiny pre deti s poruchami správania a následne aj 

diagnostickej skupiny. Tieto 

skupiny posunuli detský 

domov na vyššiu úroveň, 

špecializoval sa na 

problematiku porúch 

správania a stal sa miestom, 

kde sa výchovne, 

pedagogicky a psychologicky 

deti diagnostikovali 

a zároveň boli vychovávané 

deti s vážnymi problémami v správaní.  

Rok  2010: k 1.1.2010 došlo 

k zlúčeniu detského domova Žitavce s 

detským domovom Tajná. Deti, 

vychovávatelia detského domova 

Tajná prešli podvedenie Detského 

domova Žitavce a stali sa jeho 

súčasťou. Pribudli tak ďalšie 3 skupiny 

a zakúpené boli UPSVR-om Nitra nové 

3 domy (R6,R7,R8), celkovo už 6 

skupín.   

 

Rok  2017: k 01.01.2017 sa situácia zmenila a nastalo oddelenie 

detského domova Levice od detského domova Žitavce a bol znova 

obnovený detský domov Levice. 

Rok  2018: k 31.12.2018: odchod 

dlhoročnej riaditeľky Mgr. Zuzany 

Kovácsovej do dôchodku. 

Rok 2019: k 01.01.2019 sa zmenil aj 

názov Detský domov Žitavce na 

Centrum pre deti a rodiny Žitavce. 

Úlohou Centra je práca s deťmi s cieľom 

návratu do rodiny v zmysle súdnych 

rozhodnutí o neodkladnom opatrení, 

výchovnom opatrení a ústavnej starostlivosti. Pribudli aj ďalšie formy 

starostlivosti a to o rodiny terénnou a ambulantnou formou. 

Rok  2019: k 01.04.2019 

nástup nového riaditeľa 

Centra pre deti a rodiny 

Žitavce Mgr. Petra 

Ráceka do funkcie. 

 

 
Zdroje: Gaál, T., Matušková, E., Reško, A.: Žitavce. Ász Studio. 2015 

Fotografie kaštieľa 
 

 

Vstupná brána 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vonkajšie oplotenie  

 

 

 

 

 

 

                                                  

 
Vedľajšia súčasť budovy kaštieľa 
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SKUPINY CDR 

Naše Centrum pre deti a rodiny 

tvoria skupiny a profesionálne 

rodiny. V nich poskytujeme 

deťom tú najlepšiu starostlivosť, 

akú dokážeme po stránke 

ľudskej aj odbornej.  

Každá skupina si vytvára 

svoju vlastnú atmosféru 

a charakteristiku a to na základe 

osobností detí a zamestnancov.  

Niektoré charakteristiky sa 

menia príchodom a odchodom 

detí, niektoré zostávajú, pretože 

sú akousi integrálnou súčasťou 

skupiny sú implementované do 

skupiny ako súčasť osobností 

zamestnancov a postupne aj 

detí, ktoré sa vstupom do 

skupiny včleňujú do nej 

a získavajú jej patinu.  

Každá skupina má svoju 

identitu a tú jej určuje jej názov. 

Všetci členovia sa identifikujú 

so svojim názvom skupiny a sú 

naň patrične hrdí. Názov 

a identita skupiny má vplyv aj na 

rozvoj dieťaťa individuálny aj 

sociálny. Pomáha mu vo 

vytváraní vlastnej identity 

a osobnosti ako aj po stránke 

sociálnej- dáva mu zo svojej 

identity, ktorou sa napája do 

širšej sociálnej spoločnosti. 

Takto skupina vytvára istú 

rodinu. 

Počet našich skupín je šesť. 

Každá skupina sa nasledovne 

krátko predstaví po mene 

a krátko uvedie svoju 

charakteristiku, ako ju vníma. 

 

NAŠE SKUPINY 
CHARAKTERISTIKA SKUPÍN 

Text: Daniela Marhevská 

(„štvorlístok“), Daniel Herda  

Skupina 2 (SUS 2):  

„Rýchla rota“ 

 

Naša skupina je ,,Rýchla rota“, 

nakoľko sú naše deti rýchle vo 

všetkých smeroch, v tých pozitívnych, 

ale niekedy aj šibalských. Naše deti 

majú radi rôzne aktivity, činnosti, radi 

pomôžu a vedia aj ochotne pracovať 

pre dobro skupiny a celého Centra. 

Tiež sú talentované, športovo a 

pohybovo zdatné a majú aj umelecký 

talent.  
 

Skupina 3 (SUS 3):  

„Trojkári“ 

 
 

Naša skupina je skupina 

trojkárov. Tou sme vždy boli aj 

budeme. Všetci počúvame na 

zavolanie „trojkári“. To sme my. Sme 

skupina detí, ktoré sú kdesi v strede. 

Zdravý priemer. V správaní, v škole 

a vo všetkom. Sme takí pol na pol. 

S trojkami stojíme pevne na zemi. 

Skupina 5 (SUS 5):  

„Štvorlístok“ 

  

Názov našej skupiny je 

predurčený už  niekoľko rokov 

dozadu. Naše deti nachádzajú 

kúsok svojho šťastia priamo 

doma a často krát náhodne. Vždy, 

ak ho objavia, chcú ho niekomu 

darovať, podeliť sa o nájdené 

šťastie s niekým. Okolo nášho 

domčeka totiž v trávniku 

každoročne nachádzame 

prekvapenia vo forme 

štvorlístkov, ktoré deti veľmi radi 

zbierajú, odkladajú si ich, alebo 

ich darujú svojim kamarátom. Je 

veľmi milé, že tento symbol 

šťastia vyrastá práve na mieste, 

kde niekoľko generácií prežíva 

svoje detstvo....Želáme si a pevne 

veríme, že toto  šťastie ich 

neopustí,  ale bude ich sprevádzať 

v ich  živote aj  po odchode z 

Centra pre deti a rodiny. 
 

 

Skupina 6 (SUS 6):  

„Nezbedníci“ 

 
Našu skupinu vystihuje 

názov malí a veľkí nezbedníci.  
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Malí nezbedníci robia nezbedu menšieho rozsahu, väčší robia 

nezbedy väčšieho rozsahu a závažnosti, ako sa stávajú vekom 

vážni a závažní.  

 

Tínedžerstvo  je pre nás obdobím veľkých zmien 

a niekedy je potrebné hľadať seba a svoje miesto aj 

krivolakými cestami. Vychovávatelia sa nám v tom snažia 

pomáhať. Niekedy sme stratení, vzdialení vo svojich svetoch, 

odchádzame vnútorne, niekedy sme bližšie, ale snažíme sa aj 

vrátiť, nezabudnúť, tvoriť našu skupinu. Čas nám už ide 

rýchlejšie a niektorí nezbedníci pomaly zmiznú do dospelosti. 

A už nebudú viac nezbedníci. Teraz majú príležitosť nimi byť, 

hoci to je niekedy náročné pre nich aj pre druhých. 

 

 

Skupina 7 (SUS 7):  

„Lienky“ 

 

Lienky sú milé, zlaté, užitočné a bacuľaté ako my deti z našej 

skupiny. Ako sa deti ľúbia hrať s lienkami, tak sa aj my ľúbime 

hrať spolu a aj s našimi vychovávateľmi. Radi beháme, lozíme 

všade hore-dole do rána do večera, sme nezbedné, ale sme aj 

užitočné tým, že vo svojom okolí odoberáme zlú náladu 

všetkým ľuďom naokolo. Väčšie Lienky a Lienkáči zo skupiny 

pomáhajú a sú užitočné, kamarátske, hoci niektoré sú aj trocha 

viac rozlietané a trocha rozmigrované. 

 

Skupina 8 (SUS 8):  

„Hviezdičky“ 

Žiarime vo dne, žiarime v noci. 

Robíme radosť našim 

vychovávateľom a prinášame im 

do života hoci aj malé svetielka 

z našich duší. Niekedy sú tie naše 

svetielka  

Tí väčší zo skupiny vytvárajú nové 

súhvezdia, samostatné, niekedy  

 

súhvezdie Oriona, niekedy súhviezdie Váh, keď váhajú, čo je 

správne urobiť a čo nie, kam sa prikloniť, potom zasa 

súhvezdie Blížencov, keď sa priblížia k nám a všetko jej zasa 

také, ako má byť. 

 

 

 

 

Profesionálne rodiny 

Centrum pre deti 

a rodiny aktuálne disponuje 

s 3 profesionálnymi 

náhradnými rodinami, 

v ktorých sú umiestnené 

naše deti. 

 

 Profesionálni rodičia 

sú naši zamestnanci, ktorí 

sa zodpovedne, s láskou 

a trpezlivosťou starajú 

o deti 24 hodín vo svojich 

vlastných rodinách. 

 

Našim profesionálnym rodičom patrí obdiv 

a poďakovanie za ich obetavosť, prácu a prijatie detí vo 

svojich rodinách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

...... CENTRÁČIK APRÍL 2020 

OBČASNÍK -  ČASOPIS CDR ŽITAVCE  

 

 

NAŠE AKTIVITY 
ČO ROBÍME AKTUÁLNE 

 

 

Text: Boris Boďo 

Foto: Boris Boďo  

„Rýchla rota“ (SUS 2) 

„Srdiečka komplimentov“  S deťmi sme 

počas víkendu sme robili tzv. „srdiečka 

komplimentov“.  Deti mali za úlohu 

uviesť, akú dobrú vlastnosť kto vidí na 

svojom kamarátovi, vytvoriť obrázok a 

ten aj potom po ukončení aktivity darovať 

svoju prácu danému kamarátovi. Deti 

mali k dispozícií výkres a farbičky, bola 

možná ľubovoľná farebná kombinácia. 

Počas aktivity sa rozprávali, smiali, 

vznikla tak medzi nami príjemná 

atmosféra. 

„Genogram“ 

 

Genogram je nástroj, ktorý umožňuje 

načrtnúť a znázorniť informácie o 

rodine. Vyzerá to ako rodokmeň, ale 

zameriava sa na špecifickejšie aspekty 

rodinných väzieb a má omnoho viac 

technický vzhľad. Genogram je 

grafické znázornenie základných 

informácií najmenej troch generácií 

rodiny.  

S deťmi sme sa rozhodli vytvoriť si 

každý svoj genogram. Povedali sme si, 

čo a ako máme kresliť a písať. Deti tak 

spoznávajú členov svojej rodiny a majú 

lepšiu predstavu rodiny, z ktorej vyšli. 

Pri aktivite sme tvorivo vychádzali z 

informácií detí, ktoré vedeli o rodine 

porozprávať. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A niektorí menší kreslili a maľovali.... 

 

Strom v detskom prevedení....Rastú na 

ňom hračky..... 

Pozitívny detský duch prevetelený do 

delfína. 
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Text: Dana Valentová 

Foto: Dana Valentová 

„Trojkári“ (SUS 3) 

Deťom sme čítali z rozprávkovej knihy 

o jarnom prebúdzaní sa zvieratiek a 

rastlín. S deťmi sme sa rozprávali, čo 

je typické pri príchode jari a následne 

sme sa dohodli, že prvým jarným 

zvieratkom, ktoré si spoločne 

vyrobíme a ktoré nám skrášli interiér 

skupiny budú včeličky.  

 

Niektoré deti vystrihovali, druhé 

obkresľovali kruhy podľa predlohy.  

 

Keď sme mali všetky časti včeličiek 

vystrihnuté a nachystané, prešli sme s 

k samotnému zhotoveniu včeličky, 

ktorá nám robí radosť a skrášľuje nám 

interiér skupiny.  

Deti si pri aktivite 

mohli sami 

zvoliť, kde 

nalepia napr. 

krídelká, oči, 

tykadlá. Bolo na 

ich fantázii ako 

včeličku 

dotvoria. 

Každé dieťa si 

svoju včeličku 

označilo a 

dokonca 

dostali aj svoje 

mená. 

 

 

 

No a takto vyzerá výsledká včelička:  

 

 

 

 

Text: Ľuboš Chromý 

Foto: Ľuboš Chromý  

Záhradkárčime 
 

V rámci tejto aktivity deti spoznali 

niektoré druhy pracovného náradia 

využívaného v záhradkách, na čo slúži 

a ako sa s ním pracuje. Do aktivity sa 

aktívne zapojili všetky deti skupiny.   

 

Vyhrabali sme kvetinový záhon pred 

budovou, roztriedili a odniesli odpad do 

kontajnera, do nádob na biologický 

odpad. Aktivity sa deťom páčila, pekne 

počas aktivity spolupracovali. 

 

 

A pozorujeme aj prírodu: 

 

 

Hľadáme huby, krtkov, myšky 

a podobné záležitosti. Zatiaľ nič. 

 

 

 

 

 

 

 

Text: Miroslav Hudec 

Foto: Miroslav Hudec  

Vtáctvo 
 

S deťmi sa venovali prírode, konkrétne 

pozorovaniu vtáctva v areáli parku CDR.  

 

Najskôr sme si prezreli knihy VTÁCTVO 

a pripravili si materiál na výrobu vtáčej 

búdky z PET fliaš. Deti použili pet fľaše, 

nožničky, pásku a špagát. Pracovali vo 

dvojiciach, aby to lepšie zvládli a pomohli 

si navzájom.   

Prvé pokusy o vešanie búdky 

s pomocníčkou pripravenou k akcii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najzaujímavejšou časťou práce bolo 

pre deti samotné vešanie búdok na stromy 

v parku. 
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Foto: Daniela Marhevská  

Text: Daniel Herda 

 

 „Štvorlístok“ (SUS 5) 
 

Skupina je aktuálne uzavretá pred 

svetom, ktorý ukazuje skôr svoje 

temné stránky. Na skupine sa však deti 

hrajú, pripravujú do školy a tvoria si 

svoju záhradku. Šikovné deti a šikovné 

vychovávateľky! 

 

Príprava do školy 

Škola beží ďalej, hoci sa nevyučuje na 

školách. Deti, či chcú alebo nie, musia 

absolvovať aj tento druh činnosti. 

Spoločne to ide možno ľahšie. 

 

 

 

Vzorný prístup a plná sústredenosť 

zachytené priamo v akcii. Zázraky sa 

dejú. 

Akcia „sliepka“  
 
Pri práci s našimi 

deťmi sme sa rozhodli 

priblížiť im aj skutočnosti, ktoré nie sú 

bežné pre deti. Rozhodli sme sa vytvoriť 

im priestor v záhrade na pestovanie, ale aj 

malý drobnochov.  

Vytvorili sme ohradu a prístrešok pre 

sliepky.  

Deti sa tak učia vzťahu k zvieratám, 

istej zodpovednosti o starostlivosť o ne. 

Deti boli veľmi nadšené a tešili sa tejto 

možnosti.   

Sliepka sa stala plnohodnotnou 

členkou skupiny. Prirodzený odchov 

spojený s plnou pozornosťou a láskou od 

detí.  

So sliepkou sme uzavreli ešte ústnu 

dohodu, že za menší poplatok, stravu  

a ubytovanie bude znášať vajcia pre deti. 

Aktuálne ešte neplatí za ubytko a preto 

funguje pre deti trocha ako mačka. V časti 

ubytovne hrabe do zeme. Nevhodné 

správanie u sliepky sa snažíme riešiť 

dohovorom. V prípade nerešpektovania 

zákazu pristúpime k bodovaniu 

a sankciám (napr. zákaz vychádzok a 

TV). 

Práca v záhrade 

 

 
 

Pomaly prichádza jar a potrebné je 

urobiť v našej záhradke určité zásahy. Tu 

maľujeme stromy, aby boli krajšie. 

A zdravšie.  

A jablkovitejšie, hruškovitejšie a pod. 

 

 
 

Stromová arteterapia. Stromy vôbec 

neprotestovali. 

  

V rámci chirurgickej praxe 

nacvičovali deti orezávanie a odrezávanie 

stromčekov. 
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Foto: Katarína Švecová  

Text: Katarína Švecová  

 

„Nezbedníci“ (SUS 6) 

 

„Všetci sa zídeme raz na jednom 

hrade“ 

„Múdri i hlupáci, mníšky a prasiatka 

tá naša púť je tu na zemi prikrátka 

načo sa pechoriť načo sa trízniť 

stačí sa na hrad  vyondziť. 

 

Všetci sa zídeme raz na jednom hrade,  

budeme nadšení  

a tak strašne zničení, 

nebudeme však o hlade a smäde 

ľahneme si na zem po suchom obede.“ 

(Robo Grigorov, úprava D.H.). 

 

 

Text: Mária Prištiaková, Monika Plothová 

Foto: Mária Prištiaková, Monika Plothová 

 

Prípravné práce na jarnú 

výsadbu pri dome. Pracovno 

technická činnosť 

 

Počas peknej slnečnej soboty, sme 

zorganizovali jarnú brigádu okolia nášho 

domu. Zapojili sa do nej všetky deti. Práce 

sme si rozdelili, vyzbierali sme odpadky, 

okopali záhradku, skalku. 

Odpadky z lopatky 

Odpadli na schodky. 

Niekto ich zdvihol, 

Skôr jak som to stihol. 

Bol to náš člen,  

Išól trhať chren. 

Budeme mať k šunke 

Na rodinej bunke.... (D.H.) 

Chytil jsem na pasece motýlka 

Protože má bledě modrá křidýlka. 

Zůstane se mnou a já s ním 

Pomalu se od něj lítat naučím. 

(Helena Vondráčková) 

 

Text: Mária Prištiaková, Monika Plothová 

Foto: Mária Prištiaková, Monika Plothová 

  

Kreslenie srdca  

 

 Po oboznámení s informáciami, ohľadom 

koronavírusu, sme sa zapojili do hry. Deti z 

kartóna vystrihli srdce, ktoré následne 

vyfarbili a dali nápis,,Ďakujeme. Uložili sme 

ho do okna. 

 

Oslava narodenín Máriusa   
   

V nedeľu mal Márius oslavu 15-tich 

narodenín. Mal pripravenú tortu, na ktorej 

sfúkol sviečku, spoločne sme mu 

zagratulovali a pochutili si na 

pripravenom občerstvení.   

Sfúkol sviec pätnásť 

Bude mať už šestnásť. 

Tortu nám už už nakrájal 

Len na  chvíľu zaváhal. 

Že či nám on z nej trocha nakrája, 

Pravdu mal, trvalo by mu to do mája. 

Preto len sviečky z torty vytiahol, 

Aj tie mu potom niekto potiahol.  

Ani kúsok z nej sa mu však už neušól... 

Ale nevadilo, aní nám, ani jemu,  

Stačí, že sa mu len pogratuláciovalo.  

(D.H.). 
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Foto: Miroslava Černáková  

Text: Miroslava Černáková 

 

„Lienky“ (SUS 7) 

 

S našimi malými deťúrencami sme 

nacvičovali tanec na vystúpenie „Najmilší 

koncert“.  

Nacvičovali sme niekoľko dní, niektoré 

dni aj spoločne s Trojkármi  (SUS 3) - na 

začiatku mesiaca. 

Postupne sa však situácia zmenila 

vplyvom  pandémie a nie je možný spoločný 

nácvik. Preto sme aktivitu sme realizovali iba 

ako samostatná skupina.  

Keďže našich detí je na takéto vystúpenie 

málo, tancovali sme len tak, pre seba a pre 

radosť.  

Choreografia skupinová. Energia spontánna. 

Choreografia párová, ruky vo vzduchu 

spontánno-choreografické. 

 

 

 

 

„Veľká noc“ 

 

Prípravy na Veľkú noc sa začali aj v 

našej skupine. S deťmi sme si vyzdobili 

okná, Adrián dopoludnia vystrihoval 

papierové dekorácie a tie sme potom na 

okná nalepili. Interiér už máme naladený 

na Veľkú noc, a ešte sme si vyrobili 

maľované vajcia z papiera a vyzdobili nimi 

obyvačku. Deti sa maľovaniu tešili, 

nerobia to často a hlavne v tomto období, 

keď nenavštevujú školu boli o to viac 

zaujaté. Vajíčka sa im podarili, sú veľmi 

pekné a deti sa svojim prácam potešili. 

Vystrihujeme pštrosie 2D megavajcia. 

Najprv sme ich oprali a potom vyžehlili.        

Vymaľované 2D pštrosie vajcia 

zavesené na uschnutie. Z vnútra vajec sme 

si spravili megapraženicu na 3 dni.       

 

Akcia pštrosie vajcia. Deti milujú 

maľovanie. Všetci zaujatí, pracujú plne 

zodpovedne. 

Foto: Zuzana Fridrichová  

Text: Zuzana Fridrichová 

 

„ Vyrobme si slniečko“ 

 
Pri tejto aktivite sme sa rozhodli viesť deti 

pri farbení k čistote svojho okolia a rozprávať 

aké je pre nás slniečko dôležité 

Do aktivity sa radi zapojili všetky  deti. 

Pri realizácii sme potrebovali farebné 

papiere, nožnice a ceruzky. Počas aktivity 

sme sa rozprávali o tom ako je pre náš život 

dôležité slnko, každé dieťa si vytvorilo svoje 

vlastné slniečko.  Deťom sa aktivita veľmi 

páčila, boli šikovné a nakoniec aj pochválené. 

Slniečko tu len tak svieti, 

porastú nám z neho kvety. 

Kvety sú farebné slnko, 

Čo v lúčoch pricestovalo na zem.  
(D.H.) 

 
Foto: Magdaléna Kéryová  

Text: Magdaléna Kéryová 

 

„Presádzanie“ 

Presádzali sme  aj Sempólie, po našom 

ľudovom názve fialky, dali sme si zakoreniť 

aj iné rastlinky a počas mesiaca budeme 

sledovať, ako sa budú korienky  rozmnožovať 

a pri konci mesiaca sme ich znovu zasadili.  



11 

...... CENTRÁČIK APRÍL 2020 

OBČASNÍK -  ČASOPIS CDR ŽITAVCE  

 

 

Foto: Helena Liptáková, Anna Kurucová  

Text: Daniel Herda 

Počas  týchto dní sa skupina 

„Hviezdičiek“ aktívne chystá na na 

Veľkonočné sviatky.  

Spolu s vyhovávateľkami a pánom 

vychovávateľom, ale aj s aktívnou 

výpomocou v službách zo strany vedúcej 

úseku starostlivosti o deti začali 

s prípravou – ako inak, veľkonočné 

vajíčka musia byť.  

 

  
Nácvik jemnej veľkonočnej motoriky 

a pozornosti. 

 

Pretože sú deti na skupinách z dôvodu 

vírusu a pohyb majú obmedezený, 

snažíme sa im poskytnúť pohyb, hru 

a zábavu (popri učení...) rôznym 

spôsobom. Nakoľko ich energia potrebuje 

možnosť vybitia, berú všetko. 

 

 

 

 

Zachytení priamo na SUS 8 v akcii: 

Nácvik hrubej motoriky zábavnou 

formou v akcii: 

 

 

Tvorivá matematika. Vonku 

a v príjemnom prostredí a s príjemnými 

ľuďmi.  

 

Záhradkárčime aj u nás 

Aj u nás sa deti snažili postarať sa 

o svoju záhradku a upraviť si ju. Každý 

si zobral náradie a upratovali sme 

okolie domu, okopali sme záhony, 

ostrihali kríky, porýľovali sme záhon 

pri bylinkách. 

 

Tiež sme popolievali všetky rastliny. 

Chlapci strihali konáre a pílili polámané 

konáre na stromoch aj vŕbe.  

       Do práce sa zapojili všetci, malí aj 

veľkí, každý ako vedel a ako dokázal. 

Spoločne sme to hravo zvládli. 

 

Hráme sa už aj vonku 

 

Vybíjaná....... zachráni od nudy vždy 

a všade. 

Loptu treba najskôr chytiť. Najlepšie 

rukami. Tu vidíme hráčku, ako sa pokúša 

chytiť loptu, ku ktorej vystiera ruky. 

Držíme jej teraz (už v minulosti) palce a 

pevne veríme, že lopta bola uchopená. 

Alebo bola vrhnutá vpred? Ktovie? 

 

Kreslenie po chodníku – úplná 

samozrejmosť. Kúsok detskej mandaly na 

počkanie, ktorú zmije dážď....Aby sa 

mohlo kresliť znovu. 
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TEXT: DANIEL HERDA 

ÚVAHY  

 

CHROBÁK (ČÍTAJ HROBÁK      ) 
 

Niekto uvažuje nad nesmrteľnosťou 

„chrobáka“ (chrústa a iného hmyzu) a niekto 

ho nájde, pozerá a ukáže: „Hľa chrobák“! 

Chrobák, v primeranej podobe, tvare či 

forme a veľkosti by mal byť jedným zo 

základných kamarátov v predškolskom 

a mladškom školskom veku. Tento chrobák 

síce nevykazuje zvláštnu krásu a vyskytuje sa 

aj na rôznych, možno nie príjemných 

miestach, nebráni to však vytvoriť si krátky, 

ale o to intenzívnejší vzťah a zacentrovanie 

pozornosti dieťaťa.  

Pravdepodobne z oštatitického bodu 

pohľadu ide o vyššie percento záujmu 

o týchto kamošov u chlapcov ako u dievčat.  

Povzbudzujeme však ku vzťahu, samozrejme 

opatrnému. Žaba by bola možno lepšia..... Ale 

ešte je trocha skoro, príde aj na ne rada...... 

Kreslenie 

„Kreslím rád (rada) a je to na mne doufám 

znát...“ 

 

 

Oheň musí byť 

Čo môže byť lepšie ako opekačka? 

Príchodom lepšieho počasia sme 

naštartovali prvé ohnisko a nadviazali sme 

tak na tradíciu neandertálcov, ktorí nám 

nielen že odovzdali svoje gény, ale podľa 

najnovších poznatkov boli aj väčší 

gurmáni, než sme si mysleli. 

Až doteraz sa predpokladalo, že naši 

predkovia jedli skoro samé mäso a len tak 

halabala ho hrýzli, čo malo podľa 

niektorých vedcov prispieť k tomu, že 

neskôr vymreli. Ale americkí vedci však 

teraz zistili, že strava neandertálcov bola 

pestrejšia a jedlo si aj tepelne upravovali. 

Rozhodli sme sa bez otáľania pristúpiť 

k dobrým tradíciám. Recept je jednoduchý: 

napichnúť špekáčiky na prúty, založiť 

oheň a ide sa na vec. Grilovanie je super, 

ale stále je to len variácia pôvodného toho, 

čo je v nás. Aktivitu vrelo odporúčame ako 

návrat ku koreňom. Opekanie zvládne aj 

predškolák a mladší školský vek viac-

menej bez problémov. Potrebné je len 

usmerniť špekáčik vo vzťahu k plameňu 

v správnom uhle, na daný, vopred 

nevypočítaný a nevypočítateľný čas, 

intuitívne vymakaný skúsenosťami 

a pravidelným cvičením opekania. Každá 

opekaná surovina má svoju dobu pečenia 

a dochrumkávania. Neodporúčame príliš 

oškvrčať a zuhoľnatieť, hoci proti gustu 

žiaden dišputát nie je. Zároveň ide 

o činnosť v rámci prípravy na 

osamostatnenie a sebaobsluhu u dieťaťa, 

hlavne po 15 roku života je dôležité opekať 

čo najčastejšie. Hneď od jari až do jesene. 

Práca šľachtí 
 
Práca,  

v primeranej miere,  

šľachtí dušu aj telo. 

Pracujeme v dobrej viere, 

Iba keby sa nám trocha chcelo. (D.H.) 

 Preto:  

Sousedovic Toníček 

nemá žádný koníček, 

ruce jdou mu dozadu, 

on je zkrátka pozadu.  

 
Pro alkohol nežiju, 
nekouřím a nepiju, 

šlechtím plané jabloně, 

furt se hrabu v záhoně. 

 

Včelařím a nimrodím, 

Ženě doma navařím..... 

(Ivan Mládek) 
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Kresba: Dávid Stojka 

Foto: Anna Kurucová, Daniel Herda 

Text: Daniel Herda 

Umelecká tvorba v CDR 

Pri bežnom kreslení a tvorbe detí na 

rúôzne súťaže sme zistili, že máme v CDR aj 

talenty v tejto oblasti. Tentokrát Vám 

prinášame nákuk do tvorby Dávida, ktorý má 

16 rokov a kreslí prinajmešom veľmi 

zaujímavo.  

Farby a tvary do seba zapadajú 

s ľahkosťou a jednoduchosťou, sú živé,  

pričom vytvárajú krásnu kompozíciu. 

Prevládajú hlavne domy, stromy, krajina. 

Tu je niekoľko ukážok z jeho tvorby: 

Domy a stromy 23.3.2020. 

 

 Domy, stromy, ľudia (3/2020) 

 

Krajina so stromami (4/2020) 
 

 
Strom 1 (3/2020) 

 
Strom 2 (3/2020) 

CDR Žitavce (9/2019) 

Rozprávková krajina (11/2019) 

 
Nakoľko kreslené aj maľované diela priniesli 

Dávidovi dobrý ohlas, uvažujeme o možnosti 

vytvorenia malej výstavy jeho obrazov 

a obrázkov u nás v CDR pre interných aj 

externých záujemcov. 

 

 

 

Plus brat Bernardo (mladší brat): 
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NAŠI 

SPONZORI 
a naše poďakovanie 

 

V týchto dňoch sme obdržali od 

mnohých dobrých ľudí rôzne dary 

a preto by sme sa im chceli na 

tomto mieste poďakovať.  

 

Ich darom a hlavne tomu, čo je 

za týmito darmi- teda srdce – patrí 

k týmto darom, ako ruka v ruke 

naše ĎAKUJEME!  

 

Obdarovali nás rôznymi darmi: 

od potravín po veľmi dôležité 

rúška. 

 

Každý dar a všetko nám 

darované si zaslúži poďakovanie a 

uvedenie darcu: 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

Nadácia „Pomôž 

Slovensku“ 
ĎAKUJEME 
 

Marián Petrovič 
ĎAKUJEME 
 

Monika Polláková  
ĎAKUJEME 
 

Obec Podhájska 
ĎAKUJEME 
 

Gabika Gatyášová 
ĎAKUJEME 
 

Margita Kučáková 
ĎAKUJEME 
 

Monika Hrušovská 
ĎAKUJEME 
 

Mária Ďurinová 
ĎAKUJEME 

 

Mária Lupišová 
ĎAKUJEME 
 

Alexandra Zimová 
ĎAKUJEME 
 

Judita Sallerová 
ĎAKUJEME 

 

Iveta Sijková 
ĎAKUJEME 

 

City Jeans Púchov 
ĎAKUJEME 

 

Tannja Jewels 
ĎAKUJEME 

 
 

Poďakovanie 

našim 

zamestnancom 
 
Aj v tejto náročnej dobe naši 

zamestnanci sú ľudia na správnom 

mieste a touto cestou im ďakujeme 

– teda všetkým tým, ktorí skutočne 

pracujú, vytvárajú aktivity s deťmi, 

zaznamenávajú ich do kroniky 

a histórie CDR aj touto formou, 

podieľajú sa na starostlivosti o naše 

deti a na chode našich skupín 

a celého CDR. Sme na vás hrdí 

a ďakujeme vám. 

V rámci tvorby časopisu 

ďakujeme za príspevky hlavne 

vychovávateľom a zodpovedným 

vychovávateľom zo skupín: 

  
Rýchla rota  (SUS2) (zodp. vych. 

Boďo Boris) 

Trojkári (SUS 3) (zodp.vych. 

Mgr.Dana Valentová, vych.: Mgr. 

Miroslav Hudec, Mgr. Ľuboš Chromý) 

Štvorlístok (SUS 5) (zodp. vych. 

Daniela Marhevská) 

 

Hviezdičky (SUS 8) (zodp.vych. 

Viera Demová, vych.: Bc. Helena 

Liptáková, Peter Barta 

 

+ Vychovávateľom a deťom z SUS 

2 (Rýchla rota) za príspevky Dávida 

a súrodencov. 
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