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Boli však ja aktivity, ktoré sme realizovali

Editorial

hromadne alebo masovo, čo už je iná dimenzia, je to na

PhDr. Daniel Herda, psychológ CDR a hlavný
redaktor časopisu Centráčik

úrovni akéhosi sviatku. Tieto činnosti aktivity mali pre
nás osobitnú príchuť.
Týka sa to hlavne vrcholnej aktivity v Centre pre
deti a rodiny Žitavce a to bol program Rómsky deň. Ten
vznikol ako nápad v mysli p. Mgr. Anny Kurucovej. V
praxi vyzeral ako umelecký deň, kde deti boli viac v
kontakte so svojou kultúrou, zvykmi, umením a hudbou.
Dôležité boli pre nás aj akcie ako športový deň a
tábory detí počas leta, osobitne ten v Grécku, ktorý sa
podaril nakoniec zrealizovať. Tieto skutočnosti boli
zaradené pod hlavičku Udalosti CDR 2021.
Zaujímavou súčasťou Centráčika 2021 je uvedenie
niekoľkých

informácii

a zážitkov nášho

bývalého

„domováka“ Zoltána Sztojku, s ktorým sme sa stretli pri
Úvod začíname na konci tvorby časopisu. Na konci
roka. Aby sme mohli začať od začiatku. Prečo? Pretože
Centráčik tento rok vychádza ako almanach či ročenka.
Nie je teda tlačovo rozložený na fyzicky oddelené časti
podľa obdobia alebo iného systému v rámci vydávania. Je
to do istej miery jednoduchšie časovo aj energeticky. V
almanachu prebehneme všetky ročné obdobia uplynulého
roka 2021 a jednotlivé fázy činností v Centre pre deti
a rodiny. Je to akoby pohľad z retrospektívy.

však bude primárne venovať aktivitám, je to niečo ako
kronika – tlačená, čo nie je v dnešnej digitálnej dobe už
tak bežná záležitosť. Ale je niečo iné mať zážitky
zachytené digitálne a niečo mať priamo fyzicky v rukách.
Budeme môcť pozrieť na samotný kaštieľ, ako sa javí
ročnom

období

a čosi

z jeho

domova Žitavce a skrsol nápad pripomenúť sa aj takýmto
spôsobom.
Tvorba Almanachu trvala istú dobu, celý rok a
veríme, že o to bude jeho bohatší jeho obsah. Pevne
veríme, že sa Centráčik – Almanach 2021 bude páčiť,
osobitne ako spomienka na uplynulý rok.
Na záver ďakujem všetkým kolegyniam a kolegom
za ich príspevky do Centráčika, bez ktorých by vlastne ani
nemohol vzniknúť.

V almanachu uvedieme rôzne témy, väčšina čísla sa

v danom

smutnej udalosti pohrebu bývalej riaditeľky detského

histórie

Redakčná rada:
Hlavný redaktor: PhDr. Daniel Herda
Výkonný redaktor: PhDr. Daniel Herda
Tvorba, štruktúra, témy, vizuálna a technická úprava: PhDr. Daniel
Herda
Jazyková korektúra textov: PhDr. Daniel Herda
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a súčasnosti.
Skupiny si vytvárali a realizovali rôzne aktivity,
väčšinou samostatne na svojich skupinách. Takto
prežívali aj významné desiatky roka.
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PRÍHOVOR RIADITEĽA P. MGR. PETRA RÁCEKA

Všetkým želám, aby si pod vianočným stromčekom
našli vysnívaný darček. Vidieť odraz šťastia v očiach detí, ale
aj v očiach všetkých tých, ktorí sú nášmu srdcu blízki, je

Milé deti, vážení spolupracovníci.

najkrajším pocitom, aby tento pocit trval počas celého

Vianoce majú svoje neopísateľné čaro pre každého, kto

nasledujúceho roka, aby sme boli k sebe aj vo všedný deň

sa nepozerá okolo seba iba očami, ale najmä srdcom. Musíme

ohľaduplní a ochotní, aby sme sa naučili rozdávať dobro

sa vedieť tešiť aj z maličkostí a tiež zo šťastia aj úspechov

a pomoc tým, ktorí ju potrebujú.

toho druhého. Mnohí budeme v tomto sviatočnom čase

Prajem Vám, úspešný vstup do Nového roka 2022,

spomínať aj na svojich blízkych. Sviatočný čas nás nabáda

hlavne veľa zdravia, šťastia, božieho požehnania a veľa

byť lepšími a navzájom si rozdávať radosť, viac si

osobných, ako aj pracovných úspechov.

uvedomovať silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti.
Chcem Vám všetkým zaželať radostné a pokojné

Mgr. Peter Rácek, riaditeľ CDR Žitavce

prežitie vianočných sviatkov, aby boli plné porozumenia,
lásky a spokojnosti. Prežite ich v zdraví a šťastí.

PRÍHOVOR A POĎAKOVANIE VEDÚCEJ ÚSEKU
STAROSTLIVOSTI O DETI, P. MGR. ANNY KURUCOVEJ
+

Prajem

všetkým

lásku,

radosť,

šťastie,

pohodu, dennodenné zázraky a nech sa vnútorný svet, ktorý v
sebe nosíte odráža v tom vonkajšom svete .... ďakujem deťom
a mladým dospelým, že ma počas celého roka obdarovávali
úsmevom a

kolegom (vychovávateľom,

profimamám,

odbornému tímu, sociálnym pracovníčkam, kolegyniam z
terénu, ekononickému oddeleniu a pánovi riaditeľovi) za
spoluprácu,

ústretovosť a trpezlivosť.
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KRÁSY A MINULOSŤ
KAŠTIEĽA ŽITAVCE

Pôvodne slúžil úplne iným zámerom a fungoval ako
rodinné sídlo. Žili tu páni a ich sluhovia, vzájomnej
harmónii postavení a kaštieľ menil majiteľov.
Fyzicky sa kaštieľ tiahne storočiami.

Autor textu: Daniel Herda

Ukazujú na to aj dobové fotografie, ktoré kaštieľ
predstavujú ako bežné panské sídlo, s vstupnom
cestou pre vozy a neskôr autá majiteľov kaštieľa.
Kaštieľ bol navonok priestorovo usporiadaný inak.
Zmenil sa do istej miery kontext, v ktorom je
umiestnený.

Autor foto: Lea Hubová, Daniel Herda

hefnerFoto: Vstupná brána do kaštieľa Žitavce,
krásna, hoci mierne zanedbaná.
Vitajte v kaštieli Žitavce! Navonok síce pôsobiaci
ošarpane, pod zanedbaným vonkajškom sa však
nachádza krásna budova a jej okolie. Tento priestor
v sebe skrýva viac, ako sa to javí navonok. Viac, ako
vidí fyzické oko. Skrýva všetko, čo ľudia dlhé obdobia
bývajúci v ňom vložili do priestoru. Skrýva umeleckú
tvorivosť naplnenú za stáročia životmi, dejinami
a spomienkami mnohých. Tých, ktorí tu žili, tu
pracovali.
Kaštieľ Žitavce - je výnimočný. Tú mu dali jeho
tvorcovia, zakladatelia a dušu mu vdýchli tí, ktorí tu
žili a bývali. Teda aj my všetci, tým, čo máme v sebe.
Veríme, že kaštieľ Žitavce ako historická pamiatka
nepôsobí svojim zvláštnym čarom iba na nás, ale na
každého, kto sa bližšie naň pozrie, zapozerá a začne
vnímať kaštieľ cez minulý čas – ako návrat do doby
dávnej a zároveň do lokality bohatej na minulosť.
Kaštieľ a jeho dejiny sú pre nás v mnohom skryté.
Nevieme presne, čo sa tu odohralo a odohrávalo.
Informácie sú poskromné, informujú nás skôr o obci
Žitavce a prípadnom okolí. Samotný kaštieľ, ktorý je
skrytý smerom od hlavnej cesty v parku, je aj takouto
tajnou perlou v srdci obce Žitavce.

Foto: Historická fotografia kaštieľa Žitavce.
Štruktúra priestoru pred kaštieľom je dnes takmer
úplne iná.
Dnešná cesta ku kaštieľu je akoby v niečom
kopírujúca pôvodnú cestu, ale zároveň oddeľuje
vybetónovaná nová cesta časť, kde sa nachádzali
krušpány a ktorá slúžila ako akýsi objazd a vstup pred
kaštieľ. Nová, betónová cesta je praktická. Pôvodná
cesta bola praktická, ale zároveň aj estetická, čím sa
minulosť aj vyznačovala. Preto je kaštieľ ako taký
perlou, kde sa spája funkčnosť (obytnosť) s estetikou.
Je akoby namaľovaným obrazom v krajine.
Dnešná cesta tieto estetické nastavenia narúša.
Rovnako aj celková fasáda, ktorá by si vyžadovala
úpravu a celkovú reparáciu, aby sa ukázala jeho krása.
Kaštieľ je nádherný na fotenie, v prírode sa javí ako
príjemná súčasť, celkový dojem z prírody spojenou
s budovou sa zvyšuje a sú akoby spolu zrastené. To sa
dnes dá už len ťažko povedať o domoch, ktoré sú
často naozaj pekné a funkčné, ale vo svojom dizajne
veľmi strohé.
Kaštieľ má v sebe fantáziu jeho tvorcu. Hoci je
navonok už čiastočne, niekde viac ošarpaný
a zanedbaný, vyžaruje svoju krásu. Potreboval by sa
dostať navonok.

Mnohé životy sa tu odohrávali nielen v období
vzniku detského domova, ale aj dávno pred ním.
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Napriek tomu Lea Hubová zachytila jeho krásu
uprostred zimy: Krásny je v každej podobe.

V závere prinášame niekoľko fotografií Lei Hubovej
zachycujúce kaštieľ Žitavce a jeho blízke okolie.

Kaštieľ je akoby vrastený do priestoru, do prírody, je
zaujímavý a zaujímavo krásny počas každého obdobia.
Tu vidíme záber na pravú čas kaštieľa.

V zábere máme pohľad na park, ktorý sa bude čoskoro
revitalizovať, nakoľko už má dosť rokov a mal by sa
obnoviť novou výsadbou stromov.

Zábery na naše nové detské ihrisko v priestore kaštieľa.
Predchádzajúce už doslúžilo a dlhšiu dobu sme čakali na
nové. Deti si ho plne užívajú.

A konečne pohľad na hlavnú časť kaštieľa – na vstupnú
časť budovy, v ktorej sú ubytované dve skupiny detí, mladí
dospelí a personál. Aj napriek istej „ošarpanosti“
zvonka, je to dôstojný skvost tohto žitavského prostredia.
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VÍTANIE JARI
Autor foto: Kristína Holubjaková
Autor textu: Daniel Herda

Krásne zábery vítania jari, slnka a symbliku svetla, tmy
a detí vytvorila naša vychovávateľka Kika Holubjaková.
Fotografie sú neskutočne krásne a plné symbliky. Fotografie
vznikli počas poobednej vychádzky do prírody.

Tieto nádherné zábery urobila naša kolegyňa
vychovávateľka Kristína Holubjaková

Ešte niekoľko pozícií.....

Foto: Jedinečná fotografia západu slnka s deťmi zo skupiny
vytvorená p. vychovávateľkou Kristínou Holubjakovou.
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ZO ŽIVOTA NAŠICH BÝVALÝCH
„DOMOVÁKOV“
Autor textu: Zoltán Sztojka
Foto: Zoltán Sztojka, Úprava textu: PhDr. Daniel Herda

V tomto článku prinášame príspevok nášho
bývalého odchovanca Zoltána Sztojku. Sme radi, že
máme úspešných a presadzujúcich sa našich bývalých
domovákov. Prajeme mu ešte veľa ďalších úspechov!
V dňoch 18.-20.10. 2017 som sa ako žiak Strednej
odbornej školy gastronómie a Hotelových služieb
Farského 9, Bratislava, zúčastnil na pracovnej
zahraničnej ceste s predsedom vlády SR Robertom
Ficom.

Počas troch dní som mal možnosť vidieť ako
pracovné cesty v zahraničí na najvyššej úrovni
skutočne prebiehajú. Bol som súčasťou pracovnej
cesty premiéra v Štrasburgu a Bruseli, na miestach,
kde bolo prijatých mnoho zásadných rozhodnutí a kde
sa neustále múti voda zahraničnopolitických vzťahov.
Najprv sme navštívili Radu Európy vo
francúzskom meste Štrasburg. Predseda vlády SR,
Robert Fico, sa tu stretol s generálnym tajomníkom
Rady Európy Thorbjørnom Jaglandom a nasledovalo
aj vyhlásenie pre médiá, kde obaja potvrdili vzájomnú
spoluprácu a priateľské vzťahy. O skupine GRECO
som mnoho počul, nakoľko sme sa problematikou
korupcie zaoberali na viacerých seminároch i
diskusiách.
Nepredstavoval som si, že sa tak skoro
zúčastním zasadnutia tohto zoskupenia a oceňujem
iniciatívu premiéra vystúpiť a predniesť situáciu na
Slovensku.
Poslednou
časťou
štrasburského
programu bola návšteva Európskeho súdu pre ľudské
práva a po nej sme sa presunuli do Bruselu.

Zoltán Sztojka s predsedom vlády SR Robertom Ficom na
pracovnej zahraničnej ceste
- Francúzsko, Štrasburg
Belgické kráľovstvo, Brusel - 18.-20. októbra 2017

A takáto pekná letuška bola s nami.

Na tomto prvom dni som mal možnosť si
všimnúť náročnosť reprezentatívnych stretnutí na
najvyššej úrovni a umenie reprezentovať Slovensko v

Letel som vládnym špeciálom a prvýkrát tak som sa
tak trocha bál...
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zahraničí. Celý Brusel žil summitom lídrov Európskej
únie, čo sme spozorovali napríklad pri zvýšených
bezpečnostných opatreniach v meste. Stretnutia
Európskej rady s predsedom Európskeho parlamentu
Antoniom Tajanim sa zúčastnil aj náš premiér a keďže
tieto zasadnutia nie sú verejné, využili sme čas na
navštívenie priestorov budovy Rady- Európa.
Pani Nagyová zo Stáleho zastúpenia SR pri Európskej
únií v Bruseli nám porozprávala zaujímavosti o
priestoroch a ukázala dôležité miesta. Vďaka
neustálemu prísunu informácií sme sa dozvedeli, že
lídri diskutovali o vysielaných pracovníkoch,
terorizme a migrácií. Jednou za najaktuálnejších tém
bol brexit, preto nechýbala britská premiérka Theresa
Mayová. Brusel som navštívil prvýkrát, preto som bol
rad, že sme mali aj voľný čas na návštevu mesta a
najznámejších pamiatok, medzi inými aj Európsky
parlament, radnicu, či katedrálu sv. Michala.

Účasť na zahraničnej ceste premiéra bola pre mňa
veľkou príležitosťou, čo si uvedomujem aj po doznení
prvých dojmov. Stretol som mnoho zaujímavých,
dôležitých a inšpiratívnych ľudí, videl som, ako
zahraničné cesty fungujú a sú zorganizované.
Uvedomil som si, aká náročná vie byť diplomacia v
praxi a udržiavanie dobrých a fungujúcich vzťahov s
ostatnými štátmi. Zároveň ma táto príležitosť
nabudilo do ďalšieho štúdia a získavania poznatkov a
verím, že v budúcnosti i ja prispejem k dobrým
vzťahom Slovenska so zahraničím.

Živá tlačová konferencia predsedu vlády SR Roberta Fica
pred novinármi.

Príchod do budovy Rady Európy v Štrasburgu

Piatkový deň sa niesol v opäť v maximálnom
pracovnom nasadení. Začal sa neformálnymi
raňajkami predsedov vlád PES. Celkové závery zo
samitu boli odprezentované na tlačovej konferencií,
kde sa novinári zaujímali napríklad o premiestnenie
Európskej agentúry EMA na Slovensko, ochranu
vonkajších hraníc Slovenska a digitálnu Európu.

Predseda Európskeho súdu pre ľudské práva Guidom
Raimondim víta predsedu vlády SR Roberta Fica

Krátky rozhovor s podpredsedom Európskej komisie pre
energetiku p. Marošom Šefčovičom.
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ÚVAHA
AKO SI PREDSTAVUJEM CDR? AKO BY SOM SI HO V SKUTOČNOSTI PRIAL?
Autor textu: Dávid Mirga
Autor foto: Dávid Mirga

Možno nemáme presnú
predstavu
o tom
ako
v skutočnosti má vyzerať naše „okolie“, vieme len to, že
to dosť ovplyvní naše pocity a celkové postavenie sa
k situácii... Je to možno vec individuality ale neverím, že
nie je spôsob riešenia ako dosiahnuť spokojnosť na
každej strane ( u každého )... Nie vždy a všade sa dajú
veci dosiahnuť/zariadiť je to o dôkladnom prezeraní
a spoznávaní spoločných záujmov a následných
spôsobov riešenia týchto možno nie pre každého
dôležitých vecí... Nikdy sa však nedá len tak povedať že
to nejde... Vždy je nejaká alternatíva v zásobe...
Samozrejme že sú veci ktoré sú v danej situácii nemožné
previesť/splniť/napraviť... Mám pocit že čas vyrieši dosť
veľa vecí... Ako si teda deti/dieťa predstavuje Cdr?...
Predstavuje si ho ako len ako prechodné bydlisko
alebo ako tú dosť podstatnú časť/etapu jeho života? Nech
si dieťa vyberie akúkoľvek možnosť pravda je že je tam
kde je a musí sa stým zmieriť a teraz by malo začať
hľadať spôsoby ako sa čo najrýchlejšie zaadaptovať a žiť
tú časť tú etapu s vedomím že na základe „tohto“ sa môže
neskôr formulovať budúcnosť, je to teda len
o predstavivosti dieťaťa... Možno je pravda že každý je
obmedzený (svojimi schopnosťami) ale to vôbec
neznamená že dieťa nemôže dôjsť k podstate...
Samozrejme nie je to len otázka trpezlivosti ... Dieťa
dosiahne akurát to čoho je schopné, lenže ak nemá
možnosti tie schopnosti sa zmenšujú/zanikajú... Ako ale
naraz viesť k takejto „veci“ vyše 50 detí? Čo ak dieťa
nemá dostatočnú pozornosť, čo ak potrebuje viac
a naopak, niekto sa nad takým rýchlo dokáže zamyslieť
a určiť si podstaty... Je to naozaj vec individuality a to aj
vysvetľuje práve to, prečo niekto nedokáže niečo, čo má
iný v malíčku...
Znamená to teda, že ku každému by mal byť
osobný/rozdielny prístup? Je na to vôbec čas v tej
časti/etape daného dieťaťa? Je to vôbec nutné? Odpovede
na takéto otázky sa nedajú získať len pomocou nejakej
hypotézy/logického argumentu... Takže áno platí
spojenie „nevyskúšaš nevieš“... A navyše ak dieťa nebude
cítiť záujem/pozornosť/rozvíjanie jeho možností, len
sotva môže dieťa pochopiť/predstaviť si čo/čím chce byť
ako má vôbec vnímať to zariadenie? (Či len fakt si bude
myslieť že to nič neznamená a že je to fakt len prechodné

bydlisko)... Veľa detí rozmýšľa nad krátkou
budúcnosťou: kedy konečne odídu z cdr naspäť
k rodinám... kedy sa konečne skončí to „učenie“... Málo
z nás si však dokáže čo i len pomyslieť, že momentálne
zaobchádzanie s „nami“ nám niečo istým spôsobom do
života dáva, že všetko má svoje dôvody takisto výhody
a nevýhody... Je to aj vec práve toho dieťaťa, čo sa vlastne
s ním udialo/deje (prečo) samozrejme, že dieťa je
ovplyvniteľné daným zaobchádzaním... Čo vlastne to
dieťa chce ? Ako si to celé dokáže predstaviť? Tu začína
úvaha nad niečím, čo dieťa, keď pochopí príde na to, aké
má ciele, čo chce dosiahnuť, a čo je schopný pre to
spraviť... Malo by ho k tomu viesť cdr? A kto iný keď je
dosť možné že tu bude dospievať??... Čo tentoraz
ovplyvní to dieťa? Či len to že sa na ďalší deň zle vyspí
a zabudne na to alebo mu to bude opakované? To že dieťa
nechápe neznamená že nepochopí! Takže ak existuje
výhovorka že dieťa nie je schopné/že je slabé tak je
márna... Dieťa má len takú šancu aká sú mu je ochotná
situácia dať takže ak to stojí len pár slov navyše a zmena
tónu (samozrejme v pravidelnom cykle) tak áno toto
môže byť jedna z predstáv/jedno z prianí ku celkovému
dianiu sa... Je viac než možné že sa to netýka len Cdr toto
určite zažívajú aj detí z „normálnych“ rodín... podstata je
to že rozdiely by sa robiť nemali a spojenie typu „každý
si je strojcom svojho šťastia“ sa len sotva vyhovorí a už
vôbec nič nebude pre dieťa znamenať PRE NÁS. Je niečo
čo by som/sme chcel/i aby bolo zmenené (nielen) Cdr ?
To je otázka veľmi širokého pojmu... Každému sa
niečo
nepáči
pretože
každý
má
svoj
názor/skúsenosti/strach že by to nedokázal prijať... Ale
áno je tu jedna možno pre niekoho dosť pre niekoho
vôbec dôležitá... je to možno osobný názor takže človek
má úplné právo nesúhlasiť/protestovať ale v skutočnosti
každý by bol nerád keby nebolo s ním zaobchádzané ako
z ostatnými alebo naopak že by s ostatnými nebolo
zaobchádzané ako s ním to sú 2 podobné (ale rozdielne
veci) každopádne sú to veci ktoré sa sťahujú skôr na
nespravodlivosť/neférovosť a podobné veci čo by práve
dieťa mohli odrádzať od tej podstaty od toho čo vlastne
chce... Takže áno ani nie že rapídne... dôležité by bolo
práve to že je medzi nami tá férovosť spravodlivosť ktorá
utvrdzuje j morálku/spoločenskú etiketu ktorú práve deti
potrebujú...
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AKTIVITY SKUPÍN POČAS ROKA 2021
Ani počas tohto roka naše skupiny nezaháľali a aj

a aktivity sa rozbehli. V tejto časti nášho Almanachu

napriek prvotnej paralýze pandémiou, kedy boli deti

prinášame prehľad rôznych činností, ktoré skupiny

uzavreté na svojich skupinách bez možnosti väčšieho

realizovali v tomto období od januára 2021.

pohybu, hlavne na domčekoch, sa život rozhýbal
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SKUPINA SUS 6 – MAREC 2021: NAŠA TERAPIA
A STARANIE SA O AFRICKÉ SLIMÁKY
Deti zo skupiny SUS 6 úspešne chovali africké
slimáky. Nie je to ľahké, hoci je to do istej miery aj
ľahké – starať sa treba každý deň, treba sa im venovať,
čistiť im ich príbytok, kúpať ich a venovať sa im.
Dôležité je hrať sa s nimi, mať trpezlivosť
a poskytovať im každodennú starostlivosť.

.

Foto: Všetky deti sa zaujímajú o týchto veľkých slimákov. Aj tieto slimáky potrebujú starostlivosť a kontakt s človekom.

SUS 7 – LIENKY – APRÍL 2021 - AUTIZMUS
Autor textu a foto: Bc. Zuzana Fridrichová

Skupina SUS 7 – Lienky, si pripomenuli deň autizmu. 2. apríl,
ako už̌ mnohí́ z Vás vedia, je deň kedy si pripomíname
Svetový́ deň povedomia o autizme, keď sa všetko zahalí do
modrej farby - farby komunikácie. Názov „autizmus“
pochádza z gréckeho slova „autos“ (vlastný, sám), čo

prenesene vyjadruje stav, pri ktorom človek existuje
izolovaný od spoločnosti a spoločenských interakcií.
Autizmus je neurobiologicky podmienená vývinová porucha,
ktorá preniká celou osobnosťou človeka a odráža sa v
poruchách myslenia, cítenia aj správania.

Foto: Naše usilovné lienky: Nelka, Vivi, Deniska. Vivien a Nelku farbenie a lepenie kamienkov zaujímalo naviac. Obe pomáhali od začiatku až po koniec, takmer
každý kamienok obom dievčatám prešiel cez ich šikovné rúčky, aby skontrolovali po našich chlapcoch či je všetko v poriadku ako má byť.

Vývinovou poruchou je preto, lebo postihuje vývin mozgových oblastí už pred narodením s celoživotnými následkami, najmä v oblasti citovej a
sociálnej. To priamo naznačuje celoživotné spojenie človeka s týmto problémom. V poslednom čase je autizmus na vzostupe. Počet detí s diagnózou
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autizmus sa dramaticky zvyšuje. V poslednom období sa výskyt autizmu zvýšil takmer o 25-násobný nárast. Vďaka zvýšenej
informovanosti laickej verejnosti, vieme o následne lepšej identifikácii poruchy u detí v mladšom veku. Svoj podiel má aj starší
vek partnerov v čase, keď sa stanú rodičmi a súvisiace genetické a epigenetické faktory.

SUS 8 – APRÍL 2021
KRASLICE
Autor textu a foto: Bc. Viera Demová

Nakoľko sa blížila veľká noc, rozhodli sme sa, že si
vyzdobíme vajíčka. Rozdala som deťom servítky, nožnice,
polystyrénové vajíčka a špajdle. Deti si najprv na špajdle napichli
vajíčka. Potom si každý zo servítky vystrihol obrázok, ktorý sa mu
páčil. Vajíčka sme natreli lepidlom a jemne sme na ne prikladali
servítky. Nakoniec sme vajíčka ešte raz pretreli lepidlom aby sa
nám krásne leskli. Po uschnutí sme vajíčka poukladali do košíka

a vyzdobili sme si
ním veľkonočný stôl.
S deťmi sme si
pripomenuli tradíciu
maľovania vajíčok –
kraslíc. Aktivita sa
im veľmi páčila.

OPEKAČKA
Pred veľkou nocou sme mali prázdniny a krásne svietilo slniečko.
Dohodli sme sa s deťmi, že si budeme opekať špekáčiky. Hneď po
obede deti pripravili ohnisko, chlapci nakálali drevo.

Po olovrante, keď sa
deti dosýta vyhrali
sme založili oheň. Dievčatá pripravili špekáčiky, zeleninu, taniere
a nápoje. Keď sa nám ohník pekne rozhorel, ponapichovali sme
špekáčiky. Staršie deti opekali aj mladším, aby si neublížili.
Posadali sme si okolo ohňa a rozprávali sme sa. Keď sme sa
najedli na terase, poupratovali sme, počúvali sme hudbu a spievali
sme rôzne
piesne. Táto
aktivita bola
zameraná na
socializáciu
a začlenenie
detí
do
kolektívu.

ŠIKOVNÉ RUČIČKY
Autor textu a foto: Bc. Helena Liptáková

Kristián je už predškolák. V auguste bude mať 6 rokov, Brenda bude mať čochvíľa
5 rokov. Všetky deti som si posadila pri stôl. Rozdala som im rôzne pracovné listy
a ceruzky. Najprv sme si precvičili prsty, potom zápästia a nakoniec celé ruky. Podľa
veku som rozdelila deťom pracovné listy. Mladšie deti vypracovávali PL s rôznymi
čiarami, staršie deti mali zložitejšie. Postupne sme prekresľovali a písali rôzne čiary,
vlnky, ornamenty, špirály, slimákov či slzičky.

Deťom Ďuráčovým tieto PL trošku robili problémy. Nevedeli nakresliť čiary, ale
aktivita ich bavila, snažili sa najlepšie ako vedeli. Ostatné deti vypracovali PL pekne
a najlepšie, ako vedeli.
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PEČENIE PAGÁČOV – DIŠTANČNÁ VÝUČBA
Nikolas a Rony sa učí
za kuchárov. Keďže
mali

ešte

obaja

dištančné vzdelávanie,
Nikolas

mal

SUS 3 – APRÍL 2021: ZDOBENIE VAJÍČOK /KRASLÍC/
LAKOVANOU METÓDOU
Autor textu a foto: Danka Čelková

na

Skôr ako sme sa pustili do samotnej aktivity viac-krát

domácu úlohu niečo

sme sa rozprávali o tradíciách Veľkej noci aj o tom, ako sa

upiecť a odfotiť sa pri

slávila. Keď chlapec dievča oblial, zaslúžil si výslužku a

práci. Dohodli sme sa,

obyčajne to bolo vajíčko. A najvzácnejšie bolo to doma

že sa naučia niečo

vyrobené. Preto sme sa rozhodli aj my vyrobiť si vajíčka

nové. Rozhodli sme

zaujímavou, netradičnou technikou a skrášliť si tak naše

hlasovaním, že sa budú

priestory. Postup bol nasledovný: do nádoby s vodou si deti

piecť pagáče.

nakvapkali z viacerých farebných lakov na nechty, so

Nikolas s Ronym si najprv pripravili potrebné suroviny.

špajdľou trochu urobili vzor na povrchu vody a potom

Potom Nikolas zarobil kvások a zamiesil cesto. Po nakysnutí

ponorili vajíčko do nej a lak sa na to rôznofarebne prichytil.

cesta ho Rony rozvaľkal a kolieskom vykrajoval štvorce.

Vznikli z toho nádherné vajíčka a teraz už môže prísť len

Katka im pomohla pagáče ponatierať rozšľahaným vajíčkom.

švárny šuhaj a „dostane po vajci“.

Spolu ich potom poukladali na plech a postupne sme ich dali
piecť.
Nikolasovi
a Ronymu sa
pečenie
páčilo.

Boli

radi, že im
Katka
pomohla.

TRÉNING PRESNÝCH HODOV NA BASKETBALOVÝ KÔŠ
Autor textu a foto: Danka Čelková
Naša úloha bola jednoduchá a jasná, ale dobre a presne

a nemôžeme povoliť, tak je to aj v športe. Spoločne sa budeme

cielené hody na basketbalový kôš už boli oveľa ťažšie. Aby

učiť vytýčiť si ciele a aj ich dokázať splniť. Ale čo je

deti dosiahli dobré výsledky musíme častejšie trénovať a

podstatné, deti mali zo svojho výkonu, ktorý podali, radosť.

dávať si vyššie ciele. Tak ako sa nám dobre trénuje správanie
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SLEDOVANIE RODINNÉHO FILMU: „LETNÍ REBELI“ A PREDNÁŠKA A DISKUSIA O SLUŠNOM SPRÁVANÍ SA A SPOLOČENSKEJ
ETIKETE
Autor textu a foto: Danka Čelková
S deťmi som sa rozprávala o tom, že im prinesiem film „Letní

správania a spoločenskej etikety. Povedali sme čo to tá etiketa

rebeli“, ktorý sa odohráva medzi deťmi, rodičmi, starými

je a prečo by sme sme ju mali dodržiavať. Pripomíname si to

rodičmi a kamarátmi. Veľmi sa tešili, Ale nikde nám to z

na príkladoch z praxe. Deťom sa zdalo, že veľa vecí robia tak

USB-čka nechcelo ísť, až nakoniec sa nám to predsa podarilo

ako chlapec Jonáš z filmu, ale nepáčilo sa im jeho chovanie a

v kancelárii. „Letní rebeli“ je rodinný film, ktorý odráža

niektoré veci, ktoré robil. Ono to je tak, pokiaľ zle robí niekto

skutočnosť dnešných detí, ich radostí, starostí, naše deti

iný, tak sa nám to nepáči, ale keď to robíme my sami, tak to

akoby sa v nich našli. Po dopozeraní filmu sme sa o ňom

prehliadame

rozprávali a popri tom sme predebatovali aj otázky slušného
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ÚPRAVA KVETINOVÝCH ZÁHONOV
Autor textu a foto: Mgr. Miroslav Hudec

Táto aktivita bola pokračovaním a ukončením jarného
odburinenia kvetinových plôch pred budovou kaštiela.
Pôvodná neochota z predchádzajúceho obdobia sa zmenila na
aktívny prístup spojený s motivovanou súťaživosťou, ku

ktorej prispeli aj staršie dievčatá. Zmena k prístupu nastala
prítomnosťou takmer dospelého Štefana, ktorý po mojej
opakovanej ukážke predviedol ako sa odburiňuje. Najlepší
výkon podal Michal s Gabom, a ani dievčatá sa nedali
zahanbiť.
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HĽADANIE, ČISTENIE A
KRESBA

NA

SLIMAČIE

ULITY
Aj tento rok sme jarné
vychádzky
spájali
s
objavovaním v prírode.
Nadostač slimačích ulít
sme čistili, umývali a
nechali preschnúť. Nápad
dokresľovať okienka sme
realizovali po natretí ulít
umývateľnou farbou.

Popri čakaní na
schnutie sme sa podľa
veku
pokúšali
nakresliť
tvar špirály, alebo
celého slimáka. Pre
najmenších
bola
dobrou
pomôckou
jemne predkreslená
línia špirály ktorú
dokresľovali podľa
vlastných predstáv.

VYCHÁDZKA SPOJENÁ S POZOROVANÍM PRÍRODY
Predĺžené víkendové vychádzky majú deti radi. Zahajujeme
ich spoločným rozhodovaním, aký okruh absolvujeme,
primerane sa oblečieme, zbalíme pitie a občerstvenia a
dohodneme sa kto bude niesť spoločný vak a čo budeme
pozorovať. Aktuálne sa začína všetko zelenať, ožívať zvukmi
spevavcov a hlavne sa mení poľnohospodárska krajina.

Rozprávali sme sa o plodinách a rýchlo žltnúcej repke olejnej,
o včelstve a jeho dôležitosti. Pozorovali sme zajace, bažanty,
vodný tok Žitavy, bociany a prilietajúce lastovičky. Staršie
deti vedeli reagovať aj na tému ochrany životného prostredia
a dozvedeli sa, že v mesiaci apríl si pripomíname Deň Zeme

SPOZNÁVAME PRÍRODU
Autor textu a foto: Marcela Lintnerová

Každé dieťa si vybralo škrupinku a nakreslilo na ňu
tváričku podľa vlastnej fantázie. Do škrupinky sme vložili
kúsok vaty, zaliali vodou a nasypali primerané množstvo
semienok. Vysvetlili sme si čo potrebujú semienka rastlín, aby
mohli vyklíčiť, aké im treba vytvoriť podmienky a že rôzne
druhy rastlín majú rôznu dobu klíčenia. Uložili sme
škrupinkových panáčikov do vajíčkových prepraviek a čakali
na žeruchové vlásky. Niektorým sa ukázali už o 3 dni čo bolo
veľké prekvapenie a radosť. Niektorým však nenarástli vôbec.
Pri týchto panáčikoch sme pátrali po príčine – zabudli naliať
vodu prípadne tam bolo nasypaných priveľa semienok a trošku
pukli ale pre nedostatok priestoru sa nemohli rozvinúť.
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MAPA SVETA
Rozložili sme si na stôl veľkú mapu sveta. Deti
ukazovali rôzne štáty na mape povedali sme si aký ľudia tam
žijú, akú majú pleť, akou rečou hovoria, našli sme vlajku
danej krajiny povedali, čo je na nej a čo to symbolizuje.
Povedali sme si o dvoch utečencoch ktorých osobne poznám

pozreli sme si ich strastiplnú cestu z Eritrei a z Nigérie cez
Líbiu do Talianska a odtiaľ do Nemecka. Rozprávali sme sa
prečo museli odísť, že to nebolo len pre lepší zárobok, ako ich
prenasledovali a ako sa ich cesta skončila

SUS 8 – APRÍL 2021: SERVÍTKUJEME
Autor textu a foto: Bc. Viera Demová

Tety vychovávateľky nám poctivo zbierali niekoľko týždňov
plechovky od kompótov. Keď sa nám už nazbieralo
dostatočné množstvo, rozhodli sme sa, že si ich pekne
oservítkujeme. Každé dieťa dostalo jednu plechovku.

nám neroztrhla, lebo bola veľmi jemná. Keď sme ju jemnúčko
popritláčali, opatrne sme ju natreli vrstvou lepidla a nechali
sme v kľude zaschnúť. Keď sa nám plechovka usušila, znova
sme ju jemne pretreli lepidlom, aby sa pekne leskla. Takto
vyzdobené plechovky sme si vystavili na kuchynskú linku.
Môžeme ich použiť ako dózy na rôzne potraviny.
Dievčatám sa aktivita páčila, no zistili, že to nie je také
jednoduché. Museli si dávať veľký pozor, aby sa im servítka
neroztrhla. Chlapci toľko trpezlivosti nemali, servítky sa im
po nanášaní lepidla trhali. Museli použiť nové a dávať si väčší
pozor na svoje dielo.

Z množstva pekných servítok si každý vybral jednu. Najprv
sme si servítky po šírke prestrihli na polovicu. Potom sme si
oddelili obrázkovú vrstvu. Ostatné dve sme odložili na bok.
Plechovku sme natreli lepidlom Herkules a opatrne sme na ňu
priložili servítku. Museli sme si dávať veľký pozor, aby sa
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ŠIBAČKA A POLIEVAČKA V CDR 2021 – SUS 7
Autor foto a textu: PhDr. Daniel Herda

Lienky pridávajú: „Šibi-ryby, rybičky, ja som chlapček maličký,

V apríli, ako je už zvykom sme mali na domčekoch a na skupinách
veľkú noc. Byť v skupine tu má v tomto smere výhodu, lebo vždy sa
nájde niekto, kto bude polievať a šibať a tie dievčatá, ktoré budú šibané
a polievané. Celý priebeh polievačťky na SUS 7 prinášame v obrazoch.

šibem zhora, šibem zdola, aby dievka pekná bola...“
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SUS 5 – JARNÉ PRÁCE V ZÁHRADE
Deti spolu s tetami vychovávateľkami Dankou a karolínou sa

Výsledkom je krásna záhrada, úžitok z nej a radosť

vybrali do záhrady začať s jarnými prácami a učiť deti vzťahu

z výsledkov ich práce – zelenina.

k prírode, práci a spolôupráci navzájom a pre skupinu.
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„ŠPIČKY“
Autor textu a foto: Bc. Helena Liptáková

Po výdatných dažďoch sa nám konečne vyčasilo,
tak sme sa vybrali na vychádzku. Išli sme na hrádzu.
Tráva bola veľmi vysoká, tak sme sa len prechádzali.
Zrazu Riky niečo zbadal v tráve. Prišli sme bližšie
a zistili sme, že je to hríb „špička“. Vybrali sme sa teda
po hrádzi a hľadali sme ďalšie hríby. Deti sa
predbiehali a súťažili, kto skôr nájde ten srávny jedlý.
Takto sme postupne nazbierali plný košík hríbov.
Postupne sme si ukazovali a vysvetľovali, ktoré hríby
sú jedlé a ktoré nie. Povedali sme si, prečo je
nebezpečné zbierať hríby, ktoré nepoznáme a čo všetko
sa nám môže stať, ak zjeme nejedlé huby. Cestou späť
sme si nazbierali aj šťaveľ na dobrý prívarok. Večer
sme si z húb a vajíčok pripravili chutnú praženicu.
Deťom sa aktivita veľmi páčila a spojili sme príjemné s užitočným – prechádzku so zbieraním húb.

NARODENINY
Autor textu a foto: Peter Barta

Tento mesiac, 23.05. naše najmladšie deti –

posedeli pri výbornej torte a porozprávali sme sa o tom,

dvojičky Braien a Dominika oslávili 4. narodeniny.

čo by si kto želal dostať na svoje narodeniny. Keďže sú

Teta Lenka im upiekla penovú tortu. Rozhodli sme sa,

obaja ešte malí, tortu rozkrájal ujo Peťo a každému na

že si urobíme malú oslavu a posedenie pri torte. Najprv

tanier nabral jej kúsok. Torta bola výborná a všetkým

sme dvojičkám všetci pekne zablahoželali. Keďže sú na

veľmi chutila. Deti uvítali možnosť posedieť si

skupine len pár mesiacov, v rámci socializácie sme si

spoločne a osláviť narodeniny dvojičiek.
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SUS 8 – STAVANIE „MÁJA“
30 apríla sa skupina SUS 8 rozhodla postaviť máj – to bola
prírpava na oslavu mája. Dievčatá vyzdobili máj a čakali, čo sa
bude diať.
„Slniečko sa zobudilo, popreťahovalo kosti,
cez mrak hlávku vystrčilo, zasmialo sa od radosti.
Vyleteli včielky vrtké, motýle zas šantia v tráve,

lienka ponáhľa sa kdesi,
mravce slamku našli práve.
Obzerá sa slnko zlaté, čo
sa robí, čo sa deje,
všade radosť z práce
majú a slniečko sa len
smeje.“

Pridali zopár veršov:

SUS 7: STAVANIE MÁJA

„Vstávaj,

Autor foto: Miroslava Černáková
Autor textu: Miroslava černáková a Daniel Herda
Len o ulicu ďalej
stavala skupina SUS 7
– Lienky tiež máj.
Postavili
rovnako
parádny
máj
a vyzdobili si ním
domček a pripomenuli
si tradíciu.
Máj stavali všetci, aby
sa to naučili a mohli
takto
pokračovať
v tradícii
stavania
májov aj oni, keď
budú dospelí.

dievča, hore,
staviame ti
máje,
keď hore
nevstaneš,
mája
nedostaneš.
Máj, máj, máj
zelený
pod
oblôčkom
sadený.“

22

CENTRÁČIK 2021

CDR ŽITAVCE

ALMANACH ROKA 2021

ALM ANACH CENTRA PRE DETI A RODINY ŽITAVCE

LETO A PRÁZDNINY 2021 NA SUS 5 – SKRÁŠĽUJEME SI SVOJE BÝVANIE
Autor foto: Daniela Marhevská Autor textu: PhDr. Daniel Herda
Deti na skupine 5 – Štvorlístok si počas prázdnin skrášľovali svoj dom rôznym
spôsobom – tu čistili dvor – dlažbu. Získavajú tak rôzne návyky, zručnosti
a trpezlivosť. Spoločne si skrášľujú svoje bývanie a majú pocit toho, že to je
spoločné – ich. Pre ich budúcnosť je to veľmi dôležité. Deti brali aktivitu ako prácu
aj zábavu. Naše deti sa práce neboja.
Foto: No a tu máme aktivitku, ktorá nasledovala po sladkých melónoch:

Nezaháľame ani počas prázdnin, naša dlažba je ako nová. Deti boli šikovné a
mohli potom kresliť. SUS 5

SUS 6 – NEZBEDNÍCI – JÚN 2021
Pohyb a šport v parku
Autor textu a foto: Patrícia Janáčková

Vyhodnotenie

aktivity:

Športové

aktivity

boli

na čerstvom vzduchu o niečo dlhšie. Často sa hovorí že

realizované prevažne na dvore a ihrisku a v neďalekom

dnešné deti sú lenivé, preto sa snažíme rozvíjať v

parku, kde si deti rozvíjali hrubú motoriku. S deťmi

deťoch návyk cvičením, naše deti majú radi aj vzduch

sme robili rôzne súťaže. Aktivity sme realizovali v

aj pohyb. Riadime sa heslom v zdravom tele zdravý

parku ktorý nám ponúka množstvo možností, ako sa s

duch.

deťmi zabaviť. Dôležité je, že deti budú chcieť zostať
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SUS 5 – DEŇ DETÍ NA SUS 5 –POĎAKOVANIE SPONZOROM
Autor foto a textu: Karolína Ulková a SUS 5

Hostinec Collins Dolný Ohaj - pizza

Deň detí na päťke....to bolo radosti!!!!

Poďakovanie patrilo aj tetám vychovávateľkám za

ĎAKUJEME NAŠIM SPONZOROM!!!

super prekvapenie a krásny deň!

Patrícia Herdová Furková – „keksy“
Chrumky - Katarína Enekešová Apetit Veľký Kýr
Bauting s.r.o - sladkosti,džúse
Prvá Stavebná sporiteľňa - lišiak Mária Slobodníková
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ZAČIATOK PRÁZDNIN 2021
SUS 6 –NEZBEDNÍCI
Autor foto: Patrícia Janáčková
Autor textu: Patrícia Janáčková a Daniel Herda

Veľký úsmev a nápis na papieri: “Hurá prázdniny“ hovoria sami za seba, ako sa deti tešili konečne na letný čas a voľno s tým spojené.
Teta Patrícia Janáčková s nimi výtvarne pracovala na téme prázdniny, aby si to dobre zapamätali, že sú prázdniny a tešili sa z toho.
A vyšlo im to.

PRÁZDNINY NA SUS5/6
Autor foto: Patrícia Janáčková
Autor textu: Patrícia Janáčková a Daniel Herda

Foto: Deti sa pustili do aktivity s veľkou chuťou.
Deti zo skupiny SUS 5 a SUS 6 trávili prázdniny spoločne. Raz boli na skupine 5 a inokedy na skupine 6. Počas týchto chvíľ sa zabávali rôznym
spôsobom. Jedného dňa im teta Patrícia povedala, že pôjdu na rybačku. Ale rybky si budú musieť vopred púrirpaviť, aby tie, ktoré sú živé, nemuseli
chytať. Pracovali pod spoločným heslom: ,,Ryby, rybky, rybičky, večera je istá, keď sa mladý rybarik na rybačku chystá !”

Foto: Deti vyrobili krásne rybičky a potom ich nalepili na papier a nakreslili im vodu, aby mali kde plávať.
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PRÁZDNINOVÉ ČINNOSTI NA SUS 7
Nákuk do našej skupinky detí na Sus 7, značne
energických a energetických. Počas prázdnin sa deti od
rána vždy vo veľkom hrali, konzultovali nezhody

medzi sebou a kreslili. Na všetko dohliadala teta
vychovávateľka Nika, ktorej mala plné ruky práce
zvládnuť energiu detí a orkán detského džavotu!

Foto: Deti kreslili o dušu, predbiehali sa, kto môže kresliť,

obkresľovať, mali deti mali papierové formy, podľa ktorých
mohli obkresľovať
a potom vyfarbovať
obkreslené. Občas
vznikli aj hádky, kto
môže kresliť prvý,
čo chce kto kresliť.
Potom mali desiatu
a takto pekne sa
vedeli
posadiť
a papať croisanty.
Vpravo dole vidíme
deti plne zaujaté
kreslením.
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SUS 3 – JÚL 2021 ŠPORTOVÁ SÚŤAŽ VO VYBÍJANEJ MEDZI SKUPINAMI
Autor textu a foto: Danka Čelková

S deťmi sme sa rozdelili kto bude vybíjať, kto ostáva v strede

v hracom poli. Deti sa veľmi radi hrajú loptové hry, aj preto sa
snažili vytrvať vo vnútri v hracom poli čo najdlhšie, aby vyhrali.
Snažili sme sa s deťmi zahrať bez víťazov a porazených.

ŠPORTOVO-VZDELÁVACIA – AKTIVITA: NAPÍSANIE ODKAZU PRE ŠPORTOVCA NA OLYMPIÁDU V TOKIU
Autor foto a textu: Danka Čelková
Olympijský výbor dal deťom možnosť položiť
športovcom nejaké otázky, podporiť ich slovami, dodať nejakú
silu prostredníctvom pohľadníc. S deťmi som písala, veľa som

im pomohla, aby boli želania čitateľné. Ak sa niektorému
športovcovi bude odkaz páčiť, možno pošle odpoveď. Budeme
čakať.
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“VÝTVARNÁ”…..
Autor textu a foto: Marcela Lintnerová

Deti si poskladali farebné papiere do štvorcov. Vystrihli tvar lupienkov. Každý lupienok vytvarovali pomocou
nožníc. Rozdelili postupne štvorce so 7,6,5,4,3,2 a jedným lupienkom. Postupne polepili lupienky a ponavliekali na
drôtik. Zospodu ružičky nalepili lístky, drôtik obalili zeleným krepovým papierom a tešili sa z krásnej ruže. Kvietky
sme dali spolu do vázy nech nám zdobia spoločné priestory. Najkrajšie kvety sa podarili Laure Jánoškovej, Eme
Lakatošovej a Laure Kmeťovej. Dievčatá prejavili veľkú trpezlivosť. Všetkým deťom sa hotové kvety páčili a boli
prekvapení pekným výsledkom.

“PRACOVNÁ”......
Autor textu a foto: Marcela Lintnerová

Deti si rozdelili miesta na kvetinovom záhone
a každý sa snažil čo najlepšie odstrániť burinu a okopať
kvety, aby nám celé leto pekne kvitli a zdobili okolie.
Celkovo sa viac zapájali mladšie deti a boli prekvapené
ako kvietky, ktoré sme oslobodili od buriny pekne
vynikajú na záhone.

PRÁCA S NETRADIČNÝM MATERIÁLOM
Autor textu a foto: Marcela Lintnerová

Deti

si

vybrali

z rôznych

kameňov

a centrofixkami nakreslili obrázky. Potom si kamienky
pekne zalakovali a spravili sme si výstavku.
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PRÁCA ŠĽACHTÍ ČLOVEKA
Autor textu a foto: Marcela Lintnerová

Porozprávali sme sa o prírode, jarných
kvietkoch, aké nám na jar rastú na záhrade a v prírode,
.

o tom, ako a kedy treba zasadiť cibuľky jarných
kvietkov. Potom sme vyčistili plochu od buriny
a zasadili kruh narcisov. Deti nevydržali dlho pri
aktivite tak sme si ju rozdelili na etapy

FYZICKÁ KONDÍCIA
Autor textu a foto: Marcela

Lintnerová
Doobeda sa na SUS3
nachádzali deti zo SUS2 a
SUS7, preto sme sa rozhodli
zasúťažiť si, najrýchlejší bol
Kevin a Jožko, ale aj ostatné
deti sa snažili. Toľko štartov
vydržali,

že

nakoniec

unavení sme sa vrátili na
skupinu a čakal nás chutný
obed.
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SLEDOVANIE A FOTENIE ŽIVOČÍCHOV V OKOLÍ
KAŠTIEĽA
Autor textu a foto: Danka Čelková

S deťmi sme sa vybrali do okolitej prírody
a sledovali sme život v nej, snažili sme sa ich
pomenovať a samozrejme chceli sme ich mať aj
zvečnené, tak sme ich odfotili. Pri pohľade na ne sme
si všetko zopakovali. Deti sa ničoho nebáli, ani žiab ani
motýľov, prirodzene sa s nimi kontaktovali.
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KRESLÍME NA CHODNÍK
Autor textu a foto: Danka Čelková

chodník, deti táto aktivita potešila, radi kreslia a na

Deti po príchode z táborov, výletov boli plné zážitkov

obrázkoch bolo farebnosti viac než dosť.

a preto sme sa rozhodli nakresliť to kriedami na
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SOCIALIZÁCIA
Autor textu a foto: Marcela Lintnerová

Hrali sme s deťmi hry ako zázračný ďalekohľad
,uhádni na koho myslím, spoločné kreslenie obrázkov
– hra na rozvoj spolupráce, rovno krížom – hra na
pozornosť. Deti mali za úlohu zistiť v čom spočíva
princíp hry napr. zázračný ďalekohľad sme hrali 3x
kým prišli na to ,že ním vidí len ten kto používa
zázračné slovíčka. Princíp hry uhádol Kevin a hneď po
ňom pochopila Ildika. Veľmi sa obaja tešili a snažia sa
zázračné slovíčka aj používať.

SÚŤAŽENIE
Autor textu a foto: Lucia Kavčiaková

Deti boli rozdelené do dvoch skupín. Každá skupina
dostala papier so zoznamom vecí, ktoré má v okolí
nájsť. Najprv sme si zoznam spoločne prečítali
a vysvetlili si ak niečomu deti nerozumeli. V zozname
boli jednoduché veci na nájdenie, ako lúčny kvet, ale aj
zložitejšie, ako napríklad malá ponožka alebo lúčny
koník. Deti mali pracovať v skupine, rozdelenie bolo
zložené tak, aby väčšie deti pomohli tým menším. Deti
sa pri tom zabavili, hlavne pri chytaní lúčnych koníkov.
Nakoniec vyhrali oba tými, pretože mali v časovom
limite nazbieraný rovnaký počet predmetov

PRACOVNÁ ČINNOSŤ PRÁCA A VYTVÁRANIE S RÔZNYM MATERIÁLOM
Autor textu a foto: Lucia Kavčiaková

Deti si vytvorili z rôznych materiálov strašiaka,
ktorému sa namotával klobúk pomocou šnúrky. Deti
spolupracovali a staršie pomáhali mladším napríklad
pri strihaní menších
častí. Deti majú radi
detské pesničky, tak
sme si ich k práci
pustili a niektoré aj
spoločne zaspievali.
Nakoniec sme si
strašiakov prilepili
tak, aby dobre stáli
a zasúťažili si, kto prvý navlečie strašiakovi klobúk na
hlavu.
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JEMNÁ MOTORIKA
Autor textu a foto: Lucia Kavčiaková

Deti si na výkres najprv nakreslili čiernou farbou kmeň
stromu. Potom pomocou vatových tyčiniek
namočených v temperových farbách vytvárali korunu
stromu v jesenných farbách. Bolo na ich fantázii ako
bude strom vyzerať a aké farby tam použijú. Niektoré
deti radšej dotvárali len s jednou vatovou tyčinkou ako
s viacerými. Nakoniec si mohli k stromu dokresliť čo
chceli, ako napríklad Kevin, ktorý dokreslil seba, p.
vychovávateľku a srdcia. Aj pri tejto aktivite sme si
spoločne púšťali detské pesničky a spievali.

SUS 8 - JESEŇ PANI BOHATÁ...
Autor textu a foto: Bc. Viera Demová
Jeseň pani bohatá, farbí listy do zlata.... v septembri sa príroda
mení, listy žltnú a opadávajú. Dozrieva ovocie. S deťmi sme si
pripomenuli známu báseň a v tomto duchu sme si aj vyzdobili

dom. Vystrihovali a lepili sme rôzne listy, šarkanov, ovocie
a zeleninu. Výtvormi detí sme si vyzdobili dom. Deti radi
vytvárajú z papiera rôznu výzdobu, vždy sa tešia na aktivitu.

JESENNÁ PRÍRODA
Autor textu a foto:Bc. Helena Liptáková
S deťmi sme sa vybrali na prechádzku popri rieke Žitava. Rozprávali
sme sa o tom, aké ročné obdobie práve prebieha a ako to spozorujeme
v prírode. Na stromoch žltnú a opadávajú listy, príroda sa mení, začína sa
ukladať na zimný odpočinok. Tráva uschýna, na poliach dozrievajú plodiny,
orie sa pôda. Počas prechádzky sme zbierali rôzne kvety, trávy a rastliny,
z ktorých si urobíme jesennú dekoráciu. Nazbierali sme aj šípky na čaj,
gaštany, šišky a rôzne farebné listy na výzdobu domu. Na poli sme videli
bažanta a poľného zajaca. Deti boli na vychádzke veľmi disciplinované,
sledovali prírodu, zapájali sa do diskusie a zbierali rôzne plody.
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OKTÓBER 2021 - SUS 8 ROMANO DŽIVES
Autori textu a foto: Bc. Viera Demová, Bc. Helena Liptáková
S deťmi sme sa zúčastnili akcie Romano Džives, ktorú
organizovalo vedenie CDR v Žitavciach. Priblížili sme si
rómske zvyky, kultúru a tradície. Deti ochutnali tradičné rómske
jedlá. Mali možnosť nakresliť obrázok, na ktorom znázornili ich
pocity. Maľovali sme kamene. Nakoniec sme si vypočuli pár
rómskych piesní a zatancovali sme si na piesne Karola Duchoňa
v podaní skupiny Ľudo Kuruc band. Deti sa vyšantili
a vybláznili, vytancovali. Spoznali tradičné rómske jedlá
a kultúru. Domov išli unavení, ale spokojní

RÓMSKA KUCHYŇA
Autor textu a foto: Bc. Helena Liptáková
S deťmi sme sa mali zúčastniť rómskeho dňa Romano
Džives. Podmienkou účasti bolo pripraviť tradičné rómske jedlo.
Porozprávali sme sa s deťmi o tradičnej rómskej kuchyni,
priblížili sme si ich tradície a zvyky. Potom sme si vybrali jedlo,
ktoré by sme chceli pripraviť. Deti sa rozhodli pre „Bokoje“
a Chumer s bukami. Najprv sme si zarobili cesto na bokoje –
múku, soľ a vodu. Vypracovali sme hladké cesto, z ktorého sme
robili placky. Tieto sme opekali z oboch strán na platni na
sporáku. Plnili sme ich pikantnou plnkou. Potom za pomoci
Katky sme pripravili Chumer s bukami – kuracie pečene
s hrubými cestovinami. Podľa tradičného rómskeho receptu sme
pripravili pečienky, ktoré sme zmiešali s uvarenými hrubými
cestovinami. Samozrejme, všetky deti mali možnosť jedlo
ochutnať. Deti nepoznali tradičné rómske jedlá, ale po rozhovore
a ochutnávke si na tieto jedlá spomenuli a tešili sa, že mohli
niečím prispieť.

MOJE RÚČKY
Autor textu a foto: Bc. Viera Demová
Deťom
som
rozdala
pracovné listy. Povedali sme si
postupne, čo vidíme na obrázku.
Každý pomenoval to, čo má na
obrázku. Postupne som deťom
vysvetlila, čo bude ich úlohou.
Najprv sme si precvičili prsty,
zápästie a predlaktie. Potom deti
ceruzkou prekreslili tvary, ktoré
mali zobrazené na liste. Keď
dokončili,
postupne podľa
pokynov vypracovávali úlohy tak,
ako mali. S deťmi sme si precvičili
grafomotoriku. Naučili sme sa
správne uchopovať ceruzku,
rozšírili sme si slovnú zásobu,
pomenovávali sme rôzne tvary na
obrázkoch.
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DOTVORENIE OZDOBNÝCH TEKVÍC A PEČENIE/TEMATICKÁ TVORBA/
Autor textu a foto: Danka Čelková
Pri našej jesennej aktivite sme skĺbili príjemné
s užitočným a vzišli z toho dve pekné, prospešné aktivity.
Deťom som priniesla tekvice, porozprávali sme sa o sviatkoch,
ktoré pomaly prichádzajú / Všetkých svätých a Pamiatka
zosnulých/, deti vedeli viac ako minulý rok, ale treba im to stále
opakovať. Dali sme sa do práce, umyli sme tekvice. Veľké deti
Dávid pomáhal vyberať jadierka, Márius, Dominik tiež
v kuchyni. Jadierka sme umyli, precedili a dali osolené pomaly

sušiť a piecť do rúry na nízku teplotu, sledovali sme ich.
Postupne sme pridali teplotu v rúre a dopiekli. Boli výborné. Ale
dnešná hlavná aktivita spočívala v kreativite a zábave. Deti ma
viedli k tomu, ako by mali tekvice vyzerať a keďže ostré nože
deťom do rúk nepatria, tak som ich vyrezala ja. Radosť bola
veľká, keď sme ich dali na balkón a tety večer zapálili
v ozdobných tekviciach kahanec. Takto to vyzerá, keď sa práca
podarí.

Foto: Deti, tekvice a tekvicové jadierka!

NAUČIŤ DETI NOVÝM VÝTVARNÝM TECHNIKÁM
Autor textu a foto: Danka Čelková
Výzva na výtvarnú súťaž nás vyburcovala k tomu, aby
sme sa popasovali s novými, zaujímavými technikami, ktoré sa
vynárajú okolo nás, či už na internete, alebo v školách, v ŠKD.
Snažíme sa ísť s dobou a vymýšľať pritom stále kreatívne
myslieť zdokonaľovať jemnú motoriku. Rozhodli sme sa na náš
výkres priniesť kúsok fantázie a farieb tak, že sme natreli časti
dlhšieho, tenkého špagátu vodovými farbami, dali sme ho na

výkres kľukato a potom sme preloženú časť výkresu zatvorili
a uložili naň knihy, alebo silno pritlačili rukou a potiahli sme
dolu špagát a vznikol takýto zázrak. Potom sme dokreslili ešte
niektoré detaily a pekný obrázok bol na svete. Nie sú to
akademické diela, ale nám vyčaria úsmev na tvári a radosť, tak
dúfam, že potešia aj porotu a tých, ktorí našu prácu uvidia.
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BESEDA O ZDRAVÍ /PREDCHÁDZANIE CHOROBÁM, SPRÁVNE OBLIEKANIE, HYGIENA, DEZINFEKCIA PRED
COVID19/
Autor textu a foto: Danka Čelková

Deti si posadali do polkruhu a začala som im

z každej strany. Doma, v škole vonku atď. Deťom to

besedu o zdraví vo všeobecnosti a postupne sme

treba opakovať, že keď prídu do domova z vonka, že sa

diskutovali o tom, čo je správne, nesprávne, ako sa

musia umyť, dezinfikovať, vyfúkať nos, v autobuse

o svoje zdravie starať, ako predchádzať rôznym

mať počas celej jazdy prekryté horné dýchacie cesty –

ochoreniam. Deti mali v ruke zvieratko, či bábiku

čo znamená nos a ústa. Venovali sme sa aj obliekaniu,

a hovorili sme si a ukazovali, kde máme aký orgán,

že sa vrství oblečenie a prebrali sme spoločne rôzne

niektoré vedeli deti pekne pomenovať. Venovali sme sa

témy o zdraví. Na skupine sme mali aj pár detí zo SUS

aj téme, ktorá rezonuje celým svetom - Corona vírus-

2, ktoré sa do besedy pekne zapájali. Tak a už môže

Covid 19. Deti vedeli čo to je, ako vzniká, aj ako sa

pomaly prísť aj pani zima a dúfajme, že neochorieme.

prenáša. Ako mu treba predchádzať sú oboznamované
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Foto: „Pro zdravou stolici jezte zeleninu a ovocí“....

SUS 7- LIENKY – DO OPEKANIA!!!
Autor textu: PhDr. Daniel Herda
Autor foto: Miroslava Černáková

Koniec prázdnin zaklopal na dvere a tak si
lienky zo skupiny Sus 7 pripomenuli, ako ich strávili
pri spoločnej opekačke. Dobrú chuť a zasa niekedy
cez prázdniny želáme opekačku siedmym statočným
prázdniny opúšťajúcim deťom! Do opekania milé
naše detičky! Na budúci rok budeme opekať znova!
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KONIEC PRÁZDNIN V PROFESIONÁLNEJ NÁHRADNEJ RODINE
Autor foto: Mgr. Dária Janeková, text: PhDr. Daniel Herda
Niekoľko krásnych záberov nám poslala aj naša profesionálna
náhradná rodička p. Mgr. Dária Janeková. Timejka, Helenka

a Simonka, vytvárajú súrodenecké pevné trio. V profesionálnej
náhradnej rodine sú šťastné a je o ne dobre postarané.
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Foto: Deti si prázdniny užívali vo veľkom, čo dokazuje aj ich radosť a šťastie: výlety, ihrisko, kolotoče – všetko ako má byť!.
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MODELOVANIE
Autor textu a foto: Lucia Kavčiaková

Deťom som rozdelila samoschnúcu modelovaciu sadru

výtvory ozdobovali ozdobami. Keď sadra uschla, na

a povedala nech zapoja svoju fantáziu a vytvoria čo ich

druhý deň, dofarbili sme ju temperovými farbami.

napadne. Deti sa pri tom zabavili, pretože sadra bola

Výtvory si mohli nechať a niektoré darovali srdiečka

tvrdá a museli ju rozpracovať búchaním po nej. Deti si

svojim kamarátom.
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VÝROBA PRÍVESKOV
Autor textu a foto: Lucia Kavčiaková

Deti si vytvárali prívesok s vlastným menom.
Zapojili pri tom fantáziu, mohli použiť koráliky
rôznych farieb a veľkostí. Deti, ktoré vedia čítať,

pomohli menším vyskladať ich meno. Zabavili sa
hlavne pri zbieraní rozsypaných korálikov. Kto ich
pozbieral viac dostal odmenu.
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VÝROBA SVIETNIKOV
Autor textu a foto: Lucia Kavčiaková

Deťom boli rozdané pomôcky na výrobu.
S lepením koncov obväzu som i pomohla s taviacou

Nakoniec, keď bola tma sme zapálili vo svietniku
sviečku.

pištoľou. Deti obväzovali fľaše množstvom obväzov
akým chceli. Keď bola múmia hotová, nalepili jej oči.
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SUS 7 – LIENKY
Hallo Halloween!
Autor textu a foto: Miroslava Černáková, Daniel Herda
A konečne to prišlo! Halloween. Sus7 alebo aj Lienky, si
to užívali vo veľkom. Parádne kostýmy, namaľované tváre, mali
aj veľkí, bez rozdielu. A tieto fotky, ktoré nám zaslala p.
vychovávateľka Mirka Černáková. Hovorí: "Mali sme
Halloween, a takto sme sa zmaľovali, nahodili kostýmy a strašili
ako sa len dalo". Presne, Halloween ako má byť!

Foto: Deťom ani pani vychovávateľke nechýba nápaditosť, tvorivosť
a zmysel pre humor. Atmosféra a nastylovanie Halloweenu bolo
perfektné, z fotiek priam srší pravá halloweenska atmosféra.
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SUS 7 - PRÁCA ŠĽACHTÍ A SÚ PO NEJ VÝSLEDKY
Autor textu: PhDr. Daniel Herda
Autor foto: Mgr. Nika Klimantová

A zasa tu máme Lienky. Držia sa známeho:
„Šľachetný človek sa neženie do rečí, ale sa ponáhľa do
práce.“
Spoločná práca a aktivity na skupine sú súčasťou
života a učenia sa vhodným pracovným návykom,
schopnosti pomôcť, podať pomocnú ruku, získať pocit
z toho, že tu žijeme spolu, aj my niečo prinášame tým
druhým, hoci to môže byť len pohrabanie lístia, jeho

upratanie
a rôzne
práce
v záhrade.
Práca
šľachtí, vytvára komunitu a učí detí mnohým
zručnostiam a schopnostiam.
Nižšie je niekoľko fotiek našich pracovitých detí.
Každé z nich pomáhalo, ako najslepšie vedelo.
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KAŠTIEĽ ŽITAVCE A JEHO OKOLIE: JESEŇ 2021
Autor foto: Mgr. Daša Kajanová
Autor textu. PhDr. Daniel Herda
Naša kolegyňa – psychologička Daša Kajanová urobila
niekoľko záberov nastupujúcej jesene areáli kaštieľa CDR Žitavce.
Kaštieľ a jeho okolie môže byť fotografovaný množstvo krát,

z rôznych uhlov, ale na jeho kráse mu nič neuberie. Kolegyňa a jej
zábery jesennej prírody pri kaštieli len dokazuje túto skutočnosť.
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NAJMILŠÍ KONCERT: SUS – 7 –LIENKY
Autor foto: Miroslava Černáková, Autor textu: Daniel Herda

10 mája 2021 sa naše deti zúčastnili nahrávania "Najmilšieho
koncertu" Všetkým sa nahrávanie veľmi páčilo a pochvaľovali
si super atmosféru a úžasných ľudí, ktorí nahrávanie realizovali.

Foto: Nahrávanie na najmilší koncert, vľavo príprava na
natáčanie.

OSLAVA VÍŤAZNÉHO POHÁRA PRE HKM ZVOLEN V CDR ŽITAVCE!
Autor foto a textu: Daniel Herda

3. júna 2021 Hokejisti HKM Zvolen sa stali tohtoročnými víťazmi hokejovej Tipos extraligy. Zvolen má tretí

majstrovský titul. Tréner Peter Oremus zavítal s víťazným pohárom aj do CDR Žitavce a mohli sme sa spoločne
odfotiť s víťazným pohárom. P. riaditeľ Mgr. Peter Rácek (v žltom tričku) je nadšenec hokeja sám, trénera a pohár
privítal spolu s kolegami a deťmi v našom CDR.

Foto. Fotenie sa s víťazným pohárom. Aj naše deti videli víťazný pohár.
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NAJMILŠÍ KONCERT –JE TO TU!!!
Autor foto: Miroslava Černáková, Autor textu: PhDr. Daniel Herda,
stránka úsmev ako dar

17 júna 2021 sa naše deti zúčastnili najmilšieho
koncertu. Je to „KONCERT, KTORÝ TREBA POČÚVAŤ
SRDCOM. Podujatie Najmilší koncert roka píše už svoj
30. ročník. Jeho cieľom je okrem hľadania
potencionálnych talentov najmä to, aby bolo skrze
sebarealizáciu a následný prejav na pódiu

prinavrátené sebavedomie a hodnota deťom, ktorí ju
vďaka zlej skúsenosti stratili. Zároveň je to pomoc
deťom, aby si naplno uvedomovali svoj talent a
nadanie, začali na ňom s pomocou kamarátov a
vychovávateľov pracovať a postavili tak pevné základy,
z ktorých budú môcť v budúcnosti čerpať pri
dosahovaní vytýčených životných cieľov a snov“. (zo
stránky Úsmev ako dar)

Foto: Deti v sprievode vychovávateliek tety Vierky (prvá fotka - tretí rad - prvá zľava) a tety Mirky (tretí rad - tretia
zľava). Tu odfotení s p. Jogom Mikloškom.
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PRÍPRAVA NA VYKONÁVANIE PROFESIONÁLNEHO NÁHRADNÉHO RODIČOVSTVA - PNR
Autor foto a textu: PhDr. Daniel Herda

V čase od mája 2021 do júla 2021 a individuálne až
do septembra 2021 prebiehala u nás Príprava na
profesionálne náhradné rodičovstvo. Zúčastnilo sa jej
celkovo 8 uchádzačov o prácu profesionálneho
náhradného rodiča. Naša prvá Príprava prebiehala
v týždňových intervaloch po 8 hodín čistého času
prednášok plus prestávky. Príprava bola náročná pre
realizačný tím vzhľadom na paralelnú potrebu prípravy
na prednášky, vykonávanie svojej práce a samotného
prednášania. Tím pozostával z koordinátora Prípravy
PhDr.
Daniela Herdu
(organizácia
Prípravy,

prednášky), psychologičky Mgr. Daši Kajanovej
(psychologické témy), sociálne témy – Anna Dvorská,
Janeta Sucháňová, výchovné a pedagogické tém Mgr.
Anna Kurucová.
Prípravu, hoci bola časovo a energeticky
vyčerpávajúca, sme úspešne ukončili a odovzdali sme
uchádzačkám Certifikáty o ukončení Prípravy. Tiež
sme ich pozvali do spolupráce ako naše budúce
kolegyne. Dve z nich už aj pre nás pracujú.
Foto: Príprava prebehla úspešne a účastníci si prebrali
certifikáty. Príprava bola teoretická aj praktická, vážna
aj zábavná.

Obr. Účasntíci prírpavy na vykopnávnai
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TÁBOR V GRÉCKU
Autor foto: Anna Kurucová, Kristína Holubjaková
Autor textu: Daniel Herda

Počas letných mesiacov a s tým spojených letných
prázdnin, sa naše deti zúčastnili konečne vytúženého tábora
v Grécku. Nakoľko sa nedalo zrealizovať prvý tábor minulý rok

kvôli pandémii, tentokrát sa do podarilo. Dlhá cesta do Grécka
bola nakoniec odmenená krásnym pobytom pri mori. Deti aj
dospelí si priniesli svoje aj spoločné krásne spomienky na tento
nezabudnuteľný tábor. V prílohe prinášame zábery z tohto
pobytu.

Foto: CDR Žitavce na pobyte v Grécku. Piesok a more a meno CDR na piesku slávy. Foto v strede - dievčatá vo večernom meste.
Foto dole – západ slnka na pláži s ešte sa kúpajúcimi..
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Foto: Aj oddych bol prácou. Vľavo spoločná slávnostná fotka, vpravo hore kolegyne, ktoré boli v tábore neboli na
dovolenke—starali sa 24 hodín o deti a odhliadali na ne vode, na súši, v meste, pri stravovaní aj večer a v noci.
Osobné voľno muselo ísť bokom. Vpravo v strede p. riaditeľ ako plavecký inštruktor a plavčík pre naše deti v jednom.
Vpravo dole záber z prechádzky v meste.

50

CDR ŽITAVCE

CENTRÁČIK 2021

ALMANACH ROKA 2021

ALM ANACH CENTRA PRE DETI A RODINY ŽITAVCE

Foto: Naši najmenší si užívali všetko – vodu aj piesok.

Foto: Deťom bolo určite výborne na tomto tábore a stálo to za tú námahu aj zo strany dospelých. Snáď niekedy
nabudúce.
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ZVEROPARK 2021
Autor foto: Kristína Holubjaková, Zuzana Fridrichová
Autor textu: PhDr. Daniel Herda

23. júla boli naše deti s vychovávateľmi - s tetami Kikou a Zuzkou a ujom Borisom na výlete v ZVEROPARKu. Boli
to skupiny SUS 5 a SUS 6, vychovávatelia SUS 2 a SUS 7. Videli veľa rôznych živých zvieratiek, ale videli tam aj
rôzne zvieratá, ktoré žili kedysi dávno, pradávno pred miliónmi rokov a mohli sa s nimi zoznámiť. Deťom sa vo
Zveroparku veľmi páčilo. Svedčia o tom aj priložené fotografie. A ešte momentky zo ZVEROPARKu.

Foto: Vychovávatelia teta Kika, teta Zuzka a ujo Boris v Zveroparku s deťmi. Naše deti sa nebáli zvieratiek, boli zvedavé, nakúkali dnu
a niektoré sa aj posadili na Dinosaury, tu vidíme Dominiku na Anchiceratopovi a nemali z nich strach. Na to, že má 72.5 milióna rokov,
je v celkom dobrej kondícii. Dominika sa ho nebála, asi preto, lebo bol drevený. A vľavo dole - jedno z najdôležitejších súčastí návštevy
vo Zveroparku bolo občerstvenie a zmrzlina v tvare a podobe melóna. Kto by takémuto niečomu dokázal z detí odolať?
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Foto: Deťúrence potrebovali oddych a možnosť napapať sa. Možno ich k tomu inšpirovali aj živé zvieratká, ktoré itež stále niečo
porežúvali. Deti si zvieratká mohli pozrieť priamo v klietkach. Veľmi sa tomu tešili, boli zvedavé a plné záujmu. Vľavo na fotke vidíme
vychovávateľov, ktorí boli s deťmi vo Zveroparku: teta Kika, teta Zuzka a ujo Boris.

53

CDR ŽITAVCE

CENTRÁČIK 2021

ALMANACH ROKA 2021

ALM ANACH CENTRA PRE DETI A RODINY ŽITAVCE

ŠPORTOVÝ DEŇ
Autor foto: OZ Žitavček Autor a textu: PhDr. Daniel Herda

OZ
Žitavček,
pod
vedením
predsedkyne O.Z. Žitavček Mgr.
Alenky Kolárikovej a pomoci členov
združenia uskutočnil športový deň
pre deti z CDR. Športové podujatie
sa uskutočnilo 15.09.2021. Šport,
aktivity a dobré jedlo boli na
programe dňa. Podujatie bolo
realizované vďaka finančnej podpore
Nitrianskeho samosprávneho za čo veľmi pekne ďakujeme. Bol
to deň na športových hier pre deti z nášho Centra, ale aj rôznych
detí, ktoré sa popritom pridružili a chceli si zašportovať, zabaviť
sa získať nejakú medailu za svoj športový výkon. Prinášame
niekoľko zaujímavých momentiek z akcie. Všetkým deťom sa
akcia náramne páčila, čo potvrdzujú aj fotografie z tohto dňa.

Foto: Organizačne zastrešili akciu členovia O.Z. Žitavček.
Druhá zľava Bc. Zuzana Fridrichová, v strede riaditeľ Mgr.
Peter Rácek, štvrtá zľava Kristína Holubjaková, Boris Boďo
a prvá zprava Mgr. Alena Kolláriková.

SUS 7 a SUS 8 sa snažia hodiť loptu do koša a vyhrať. Niektroí
prajú, niektorí trocha zazerajú. Ako v športe.

Foto: Zuzka Fridrichová prišla na kontrolu správnosti a
korektonosti hádzania lôpt do koša. Odborný dozor pod košom
má ujo Boris. Hádzanie prebehlo podľa pravidiel.

Foto: Športové výkony nepodávali len deti, ale aj
vychovávatelia: tu ujo Boris z SUS 2 ukazuje, ako hádzať do
koša a priamo dve lopty!

Foto: Tí menší
športovali tak
trocha
po
svojom
a predvádzali
trocha
iné
kúsky
pripomínajúce
skôr cirkusové
vystúpenie.
Dole hlavou byť a visieť nemusí byť také zlé. Deti si to zjavne užívali

a komunikiovali ako keby sátli na nohách.
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Foto: Samozrejeme, nemohol chýbať futbal.....

Foto: Príprava detí na beh pod dohľadom tety Kristíny.

Foto: Pán riaditeľ sa rozmáchol a zahodil loptu až na Veľkú

Maňu. Deti však mali ešte jednu loptu, ktorú mohli potom
hádzať.

Foto: Príprava na hádzanie lopty. Kto bude najlepší?

Foto: Rony hádže loptu vzorovým švihom.

Foto: Beh o život alebo o gate, ako sa vraví. Vyhral ten

Foto: Športové zamyslenie sa.

najrýchlejší....
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Odmena víťazom......česť porazeným!

Foto:

Katka dostala za svoj výkon diplom.

Foto: Spoločné pózovanie po odmenení za športový výkon.

Odmeňovali sa všetci, lebo všetci sa snažili. Dole
sa sám odmeňuje Paťko papaním.
Foto:

Foto: S tetou Zuzkou sa chceli všetci fotografovať.
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VÝPOMOC V TÁBORE
Autor foto: Mgr. Anna Kurucová

Autor textu: PhDr. Daniel Herda

Ako už každoročne sa uskutočňuje letný tábor

tábor. Z nášho centra sme vyslali na pomoc do Dedlandie

Dedlandia pre deti z Centier pre deti a rodiny. Nemôžu ísť

vedúcu výchovy Mgr. Annu Kurucovú, Danku Čelkovú a

všetci, z každého Centra ide určený počet detí. Venujú sa

Kristínu Holubjakovú. Bola to náročná činnosť, hoci deti

im rôzni vychovávatelia a zamestnanci Centier a Ústredia

mali aktivity spojené s množstvom zážitkov a výletov.

práce v Bratislave. Aj naše Centrum bolo požiadané

Spojenie

o výpomoc zo strany zamestnancov – výchovná činnosť na

Ďakujeme im však za reprezentáciu nášho CDR!

práce

a zábavy,

radosti

s vyčerpanosťou.
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OKTÓBER 2021 - ROMANO DŽIVES
Autor foto a textu: PhDr. Daniel Herda

Dňa 22.10.2021 Občianske
združenie Žitavček zorganizovalo
pre naše deti kultúrne podujatie
pod názvom Rómsky deň ROMANO
DZIVES.
Prostredníctvom
výtvarného
umenia, hudby a jedla bola deťom
predstavená časť tradičnej rómskej
kultúry.
Podujatie
bolo
realizované vďaka finančnej podpore Nitrianskeho
samosprávneho kraja a organizácie Úsmev ako dar Nitra, za
čo veľmi pekne ďakujeme. Podporiť nás a prišiel aj p. Milan
Daniel z o.z. Minibodka. Každému z nich, ako aj všetkým,
ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k priebehu tohto dňa

patrí naša veľká vďaka! Tento nápad vznikol a prebiehal
pod taktovkou našej p. vedúcej výchovy Anny Kurucovej.!
Program pozostával z pestrých aktivít pre deti. Najskôr
deti spolu s vychovávateľmi varili tradičné rómske jedlá,
ktoré priniesli a predstavili. Následne maľovali pod
vedením p. Agnes Horváthovej z rómskeho domu v
Bratislave. Zároveň prebiehala výstava prác našich detí.
Po dobrom obede nás čakal výborný profesionálny
hudobný program: najskôr vynikajúci umelci Júlia
Kozáková (spev) v sprievode Ľubomíra Gašpara
(cimbal). Potom sa dostali k slovu skvelí hudobníci z Ľudo
Kuruc band - roztancovali a rozospievali všetkých.
Ďakujeme!!! Program bol parádny a splnil všetky naše
očakávania.

Foto: Do výtvarných prác sa zapojili všetci – aj starší aj mladší.

Foto: Úvodné slová a privítanie účastníkov na Rómskom dni v CDR
Žitavce p. Annou Kurucovou

Foto: Skupina SUS 5 pri tvorbe.

Foto: p. Agnes Horváthová sa prihovorila deťom (prvá zľava)

Foto: Deti sa najskôr venovali voľnej kresbe a maľbe. Celou prácou
ich sprevádzala p. Agnes Horváthová, ktorá im radila a
povzbudzovala ich. Deti vytvorili veľa rôznych kresieb a obrázkov,
ktoré boli umiestnené priamo na výstave – rozmiestnené na hale
v kaštieli Žitavce. Na fotke zo skupiny SUS 7
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JÚLIA KOZÁKOVÁ A ĽUBO GAŠPAR
Program ďalej pokračoval výborným obedom a po istej
hektike sme tu mali zrazu hudobný program a umelecké
predstavenie: speváčka Júlia Kozáková a cimbalista Ľubo
Gašpar.

Foto: Spev – Júlia Kozáková

Famózny spev a parádny doprovod na cimbale oslovil všetkých,
malých i veľkých, ktorí ticho počúvali. Niektoré deti sa pýtali, či
je speváčka princezná. Deti z nej boli očarené. Sme radi, že sme
si mohli takéto niečo vypočuť.

ĽUDO KURUC BAND
Po umeleckom prednese nastúpili na scénu hudobníci z Ľudo
Kuruc Band.

Foto: Ľudo Kuruc a jeho Ľudo Kuruc Band.

Foto: Na cimbale hral Ľubo Gašpar

Na záver vystúpil Ľudo Kuruc band. Živá hudba rozprúdila
krv v žilách všetkých prítomných a všetci tancovali ako o
dušu. Tancovali malé deti aj dospelí, lebo inak sa nedalo.
Bolo to jednoducho parádne... na našej FCB stránke
Centrum pre deti a rodiny Žitavce si môžete pozrieť
priložené videá. Ďakujeme!!!
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Foto: Odzneli známe hity Karola Duchoňa.

ZO ZÁKULISIA PRÍPRAVY ROMANO DŽIVES
Za každou akciou stojí umorná práca organizátorov. Všetkým,
ktorí sa zúčastnili prípravy, kolegom aj deťom, ďakujeme za ich
pomoc a podporu. Treba spomenúť na tomto mieste aj dve
hlavné organizátorky podujatia, ktoré pomohli p. Kurucovej:
Zuzka Fridrichová a Kika S kolegami v zákulisí bola dobrá
zábava, ďakujeme!

Foto: Ľudo Kuruc band roztancovali všetkých prítomných –

deti aj dospelých.

Foto: Zo zákulisia prípravy rómskeho dňa v CDR Žitavce: druhá

zľava organizátorka p. Zuzana Fridrichová a tretia zľava
Kristína Holubjaková. Na fotke dole – v kuchynke sa
pripravoval vynikajúci obed. Najúspešnejšie boli klobásky a po
nich nasledovali hurky.
Foto: Tvorivosti sa medze nekládli a deti to využili. V zábere

.

Maxík.

Foto: Zo dňa detí sa osobitne tešili tí najmenší.
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KNIŽNICA Z PANTHA REI – ĎAKUJEME!!!!!!
Autor textu: PhDr. Daniel Herda
Autor foto: Mgr. Anna Kurucová

Ďakujeme Panta Rei!
Dňa 10.11.2021 k nám dorazili balíky s knižnicou- teda
regály na knihy. Boli sme milo prekvapení a v piatok
12.11.2021 sa zrealizovala inštalácia regálov a kníh.
Touto cestou chceme poďakovať Panta Rhei za ich dar
a podporu našich detí v rámci vzdelávania sa. Knižnica nás
veľmi potešila a p. vedúca zorganizovala na 22.11.2021
(oprava z októbra na november 2021) so zoznamovaním sa.
Knižnica bude slúžiť všetkým. Panta Rhei želáme veľa
úspešných a dobre „plynúcich“ úspechov!
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PROFI RODINY
Autor foto:_ Mgr. Dária Janeková
Autor textu: PhDr. Daniel Herda
Neoddeliteľnou súčasťou nášho CDR sú
profesionálne náhradné rodiny. Ich počet sa nám
postupne

zvyšuje.

Deti

tak

môžu

vyrastať

v prirodzenom prostredí rodiny a vidieť, zažívať si
a učiť sa tomu, ako sa žije v rodine.
Aktuálne

máme

5

profesionálnych

náhradných rodín a očakávame nárast ich počtu.
Uvádzame tu niekoľko záberov našich detí,
ktoré sú umiestnené v našich profesionálnych
náhradných rodinách. Sú na nich šťastné a krásne
deti, ktoré majú možnosť v týchto rodinách
vyrastať. Profesionálnym rodičom ďakujeme za ich
prácu, spoluprácu a oceňujeme ich starostlivosť
o deti, a samozrejme to, že deti sú u nich šťastné
a vyrastajú v zdravé a úspešné deti.
Ich práca je rovnako záslužná ako práca
našich vychovávateľov, veď sú to kolegovia
a vychovávajú deti – jedni v priamo v CDR a druhí
vo svojich rodinách.
Foto: Vľavo hore Helenka B. na hojdačke, dole - deti
z profesionálne náhradnej rodiny – tri sestry, každá má
na sebe tričko s 3 dievčatami – sestrami.
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MD –SKUPINA MLADÝCH DOSPELÝCH
Autor foto: Lea Hubová
Autor textu: PhDr. Daniel Herda

Skupina MD sa postupne rozrástla o ďalšieho člena
a máme už aj kandidátov na skupinu mladých
dospelých, ak budú dostatočne pripravení zvládnuť
prechod na samostatné fungovanie. Veľkým krokom
bude aj postupný prechod na bývanie v byte v rámci

Vrábel a Nitry.
V tejto časti prinášame aspoň krátky záber touto
skupinou – v prvej časti máme informácie o mladej
dospelej Ley H., ktorá úspešne študuje žurnalistku
a zaslala nám prvú reportáž.

LEA – Z BRNA
Autor textu a foto: PhDr. Daniel Herda (foto zdroj – youtube)

Mladá dospelá Lea študuje v Brne žurnalistiku. V tomto ročníku začali veľmi razantne a realizuje aj prvé
moderátorské vstupy. Priložené fotky dokumentujú jej prvú reportáž, ktorú zvládla vynikajúco. Reportáž je z
brnenského BIOjarmarku:
„Český zväz ochrancov prírody v spolupráci s
ekologickým inštitútom VERONICA už po
tridsiaty krát usporiadali tradičný Brnenský
BIOjarmark. Výrobcovia sa po minuloročnom
online trhu stretli konečne so zákazníkmi
naživo. Verejnosť si mala možnosť vypočuť
živú cimbalovú muziku, či prísť ochutnať rôzne
BIO potraviny. Taktiež sa mohli informovať o
ekologickejšom spôsobe života v ekologickej
poradni Veronica“.
Celú
reportáž
si
môžete
pozrieť:
https://youtu.be/U4F6OkVtWMg

Foto:

Lea vo svojej reportáži

Foto:

Záber z reportáže

Tešíme sa na ďalšie reportáže a Ley želáme veľa úspechov v štúdiu.

IMATRIKULÁCIA
S mladými dospelými sme spoločne vytvárali

Daniel Herda hlavne v spolupráci s mladou dospelou –

pravidlá ich spolunažívania, aby na skupine vedeli

predsedkyňou skupiny Danielou Hubovou, na tvorbe

správne fungovať a vychádzať si. Bola to náročná

pravidiel. Jedným z bodov je aj prijímanie nového

činnosť,

člena do skupiny. Nový člen skupiny bol cca mesiac

spolupracovali

koordinátori

skupiny

–

sociálna pracovníčka Janeta Sucháňová a psychológ

pod vedením starších členov skupiny, aby sa naučil,
63

CENTRÁČIK 2021

CDR ŽITAVCE

ALMANACH ROKA 2021

ALM ANACH CENTRA PRE DETI A RODINY ŽITAVCE
ako sa funguje na skupine a mohli ho v prípade potreby podporiť a usmerniť. Emo sa dobre adaptoval
a rešpektoval všetko, ako má byť. Na základe toho sme sa zhodli všetci, že môže byť imatrikulovaný. Po
imatrikulácii, kde bol prijatý do rádu Mladých dospelých, sme mali spoločné pohostenie.

Foto: Koordinátori skupiny zľava: psychológ Daniel Herda a sociálna pracovníčka Janeta Sucháňová ešte oficiálne podpisom

potvrdzujú diplom o prijatí za člena skupiny MD.

Foto: To, čo vyzerá ako výjav z

divadelnej scény či Shakespearovej hry - je to oficiálny obrad prijatia do skupiny MD.
Všetko sme vykonávali v úplnej vážnosti. Emo bol pasovaný na člena skupiny MD.
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Spoločná fotka po prijatí za člena skupiny. Tu je Emo už s diplomom, ktorý ho oprávňuje žiť a byť na skupine
MD. Za organizáciu ceremónie Imatrikulácie ďakujeme predsedkyni skupiny MD Daniele Hubovej. Zároveň aj za
milé pohostenie.
Foto:

Foto:

Čo by to bolo obradné prijímanie za člena skupiny MD bez pohostenia?
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ODBORNÝ TÍM

TEXT A FOTO: PHDR. DANIEL HERDA

Odborný tím má pozmenenú zostavu, počas roka sa
vymenila na pozícii psychologičky Mgr. Diany Ogurčákovej
kolegyňa Mgr. Júlia Švecová.
Významnou skutočnosťou počas tohto roka bola Príprava na
vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti. Táto úloha
je povinnou jazdou v rámci fungovania CDR-iek a v krátkosti
znamená vyškolenie nových potenciálnych profesionálnych
náhradných rodičov. Odborný tím zostavuje 60 – 80 hodín
prednášok pre oboznámenie sa záujemcov o profesionálne
náhradné rodičovstvo (PNR) s rôznymi témami, ktoré sú určené
usmernením Ústredia práce a sociálnych vecí. Dĺžka trvania
Prípravy je cca 3 mesiace, v tomto prípade od mája – júla 2021.
Podmienky a celý priebeh Prípravy je podmienený
smernicami a zákonom, zúčastnení záujemcovia musia
dodržiavať striktne úlohy a účasť, na základe ktorých, ako aj ich
formy účasti a správania, sa potom zhodnocujú v zmysle
vhodnosti na pracovnú opozíciu. Samotná príprava
a prednášanie tém bolo v týždňových intervaloch 8 hodín čistého
času. Zahŕňalo to aj hodiny príprav a administratívnych úloh
s tým spojených zo strany psychológov a sociálnych
pracovníčok.
Odborný tím má pravidelné porady, kde sa snažia riešiť
vzniknuté problémy, ktoré sú niekedy jednoduchšie, niekedy
veľmi zložité, občas neriešiteľné. Je to práca viacmenej veľmi
živá, stále sa meniaca, nie je to práca v nemocnici na oddelení
a má mnohé úskalia. V práci a výchove detí čelíme v CDR
mnohým a nepredvídateľným faktorom, ktoré pôsobili a pôsobia
na vývin dieťaťa, často negatívne a stavajú tak výchovných
pracovníkov a odborný tím, ako aj vedenie CDR, do neľahkých
pozícií riešiť niekedy až neriešiteľné. Našou hlavnou činnosťou
v CDR by mala byť primárne „preventívna“ činnosť na frontoch
výchovných aj odborných, tzn. ktorá sa snaží predchádzať
vzniku alebo následne rozvoju psychopatologických javov. Nie
je to však tak jednoduché a to z dôvodov osobnostných,
charakterových ako aj ďalších faktorov podmienených
osobnosťou daného člena skupiny, čo výrazne sťažuje
intervencie. Mnohé deti už prichádzajú s rôznymi získanými
ťažkosťami - či už prejavmi správania, problémami psychického
či vývinového charakteru, čo následne znáročňuje možnosť
a vplyv intervencií. Dôležité je spájať režimové prvky výchovy,
ktoré deti usmerňujú a zvonka ich učia sociálnemu fungovaniu,
schopnosti získať sebaovládanie, samoobslužné činnosti,
empatii, prosociálnemu správaniu, zodpovednému prístupu
k vzdelávaniu sa, rôznym činnostiam. To sú všetko zručnosti,
ktoré nazývame všeobecne ako prípravu na osamostatňovanie.
Tieto schopnosti pomáhajú dieťaťu v získavaní zručností
starostlivosti o seba, fungovanie v spoločnosti a byť postupne
tak nezávislé, že získa predpoklad ne úspešné fungovanie
v budúcnosti.

Primárnou úlohou odborného tímu je analyzovať
individuálne faktory vývinu dieťa a dané prostredie v CDR,
ktoré tiež formuje dieťa a prispieva k vplyvu na celkový rozvoj
dieťaťa. Následne je úlohou podporovať rozvoj individuálny aj
skupinový v rámci skupín, poskytnúť odporúčania pre daný
prípad. To isté platí aj pre profesionálne náhradné rodičovstvo
v zmysle profesionálnych náhradných rodín a ich fungovania
a výchovy zverených detí.
Následne sú dôležité intervencie vo forme poradenstva,
terapií a konzultácií. Niektoré a snáď mnohé problémy u detí sú
podobné na psychickej úrovni tým na fyzickej úrovni, nakoľko
ja psychika je súčasťou tela, a mnohé deformácie,
diagnostikované poruchy a formy správania sú náročné na
dokonalé zreparovanie, vyriešenie, môžeme dokonca
zaznamenať postupné zhoršovanie stavu, môžeme ho spomaliť,
utlmiť do obdobia, kým napr. nevypukne do štádia, kedy si
vyžaduje intervencie, ktoré presahujú možnosti CDR. Ani
trauma sa nedá vymazať alebo zabudnúť tak, aby nevedome
nepôsobila, môžeme deťom pomôcť, ak sú pripravené
a otvorené, ju spracovať, aby nepôsobila zhubne, zmeniť
správanie. Najvýznamnejším negatívnym faktorom pri
intervenciách v CDR jen neprítomnosť najbližších vzťažných
osôb rodičov, čo je často hlavnou príčinou problémového
správania v širokom zmysle významu, ako aj podporujúci faktor
pretrvávania vnútorných problémov či problémového správania
u dieťaťa. A tento faktor dokážeme len minimálne ovplyvniť, na
istú dobu suplovať, ale nedokážeme to – principiálne- nahradiť.
Mama je mama. Otec je otec. Rodina je rodina. Naša práca
v CDR je to multidisciplinárna úloha. Sme si však vedomí aj
toho, že mnohé prejavy u detí sú rezistentné na intervencie,
a často krát mnohé opakovania intervencií môžu mať len
minimálny vplyv na zmenu správania a prežívania a to práve
z dôvodu charakteru a príčin ich porúch. Súvisí to aj
s potenciálom daného jednotlivého dieťaťa.
V nemalej miere je významná úloha sociálnych pracovníkov,
ktorí sú postavení na komunikačnej úrovni medzi jednotlivými
pozíciami, či už vo vnútri CDR alebo smerom navonok – či už
smerom k rôznym inštitúciám (kuratela, súdy, rôzne zariadenia
a pod.), na úrovni CDR organizujú jednotlivé zverené prípady
a primárne sledujú riešenie jednotlivých prípadov detí
v medziach zákona a v stanovených cieľov sociálnej práce
s dieťaťom. Našou hlavnou úlohou je deťom pomôcť vrátiť sa
do svojich rodín. Sú u nás na chvíľu, do istého bodu im pobyt v
zariadení pomáha v rozvoji osobnosti, v dlhodobom pobyte sú
však už aj mnohé negatívne javy. V návrate domov sa spája preto
viacero pozitívnych faktorov: opätovné spojenie s rodinou
a predchádzanie problémom, ktoré vznikajú dlhodobým
odlúčením od rodiny – od prirodzeného prostredia.
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ŠPORTOVISKÁ, PIESKOVISKÁ, HOJDAČKY

TEXT A FOTO: PHDR. DANIEL HERDA

Aj tento rok sa nám podarilo viacero úspešných projektov a realizácií pre deti. Patria k nim hlavne pieskoviská, športoviská v areáli
kaštieľa, hojdačky na skupinách, bazén a jeho okolie, ktoré sa nám podarilo zveľadiť.
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MOMENTKY BEZ KOMENTÁRA: JEDEN OBRAZ JE VIAC AKO TISÍC SLOV
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NA ZÁVER: ADVENT , MIKULÁŠ A VIANOCE 2021

ZIMA 2021 TEXT: PHDR. DANIEL HERDA, FOTO: VYCHOVÁVATELIA SKUPÍN

Zimné sviatky mali tento rok zvláštnu príchuť.- Boli silne ovplyvnené
pandémiou Covid v tretej vlne a preto sa všetko dialo v rámci
individuálneho či skupinového diania. Mikuláš buď nebol očkovaný
alebo nemal test a nedostal povolenie nad hromadné vystúpenie.
Musel chodiť skôr štandardne komínom alebo pri okná skupín a tak
potešiť deti. Ale skupiny sa na jeho príchod riadne pripravili. Svedčia
o tom aj príspevky našich skupín. Najskôr začneme Adventom, ktorý
akýmsi začiatkom Vianoc zmysle očakávania príchodu Spasiteľa
v kresťanskom význame. Na skupinách prebiehali prípravy a môžeme
povedať, že u nás sa pred Vianocami pracovalo na Vianociach viac
ako u Santu na Severnom póle. Skupiny vyrábali rôzne ozdoby a

prízdoby ako skupiny pred nimi. Je to super, treba konkurovať Santa
Klausovi a týmto ho motivovať k väčšiemu výkonu! Výrobne boli na
Žitaveckom aj Dyčianskom póle.
SUS 5 – Štvorlístok
Skupinu obohatila nová koordinátorka skupiny p. vychovávateľka
Kristína Holubjaková. V prvú adventnú nedeľu spolu s deťmi
vyzdobili svoju skupinu tak, ako sa to patrí. Ozdobili vonkajší priestor
aj vnútro domu. A oficiálne odštartovali sviatky zimy. Veď
očakávanie je niekedy krajšie ako samotná udalosť. Alebo sa jej
rovnakú.
Foto: Spoločná adventná
fotografia, pre Anetku asi
posledná na skupine, nakoľko
by mala ísť na skupinu
Mladých dospelých.
Na fotke zľava: Anetka, teta
Kristína, Emka a fotografuje
Dianka.
Vpravo – s tetou Kristínou
ozdobujú aj zábradlie. Emka
asi asistuje.

Foto: Konečná výzdoba
domu zvonku, ktorá má
pripomínať aj oku, aké
sviatky práve sú.

Foto dole – takýto krásny
adventný veniec si skupina
pripravila. Jedna sviečka už
horí.....
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SUS 3 – TROJKÁRI FOTO: SUS 3, TEXT: PHDR. DANIEL HERDA
Medzitým sa skupina SUS 3 tajne chystala na tieto sviatky tým,

strážia na ich skupine. Oplatí sa mať dobré kontakty, osobitne
s anjelmi.

že pripravovali na svoju misiu týchto krásnych anjelov, ktorí ich

Foto: Anjeli už svorne strážia deti a ich kroky na skupine. K „jedlovej“ aktivite sa pridal aj Dávid, vpravo si už deti pochutnávajú na dobrých
koláčikoch.

SUS 6 – KRÁSNA VIANOČNÁ VÝZDOBA – UŽ SA NÁM ZVIANOČNIEVA
Foto: Patrícia Janáčková 3, Text: PhDr. Daniel Herda Pani vychovávateľka Patrícia Janáčková z SUS 6 svojou tvorivosťou s deťmi zo skupinky
si takto zimne až vianočne vyzdobili svoj dom. Vyzerá to ako z katalógu vianočných ozdôb. Výzdoba je naozaj krásna, s veľkou tvorivosťou a
srdcom robené. Ako napísala: "V týchto dvoch príspevkoch môžete vidieť túto nádhernú výzdobu“.

Foto: Takúto krásnu výzdobu vyrobila p. vychovávateľka Patrícia.
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SUS 8 – VIANOČNÉ PEČENIE
Foto: SUS 3, Text: PhDr. Daniel Herda

a rozdávala tieto dobroty. Žiaľ, nezostalo po nich ani stopy, nakoľko
ich tak rýchlo deti zjedli. A ostali len fotky.

Tento krát sa na SUS 8 blysla so svojim kulinárskym umením naša
Kamilka. Vykrajovala a na plechy ukladala, piekla a piekla, koštovala

Foto: Kamilka sa venovala vykrajovaniu a pečeniu koláčikov z lineckého cesta s plným zaujatím.

SUS 7 – LIENKY – MIKULÁŠ Z DEKARBO
Foto: SUS 7, Text: Miroslava Černáková, PhDr. Daniel Herda
Deti na skupine SUS 7 sa veľmi tešili
z Mikuláša, ktorého pripravila firma
DEKARBO, štedrý sponzor skupiny,
ktorý si dal za úlohu podporiť deti
z CDR. Deti sa na fotografii tešia
z darčekov a zároveň takto spoločnou
fotkou poďakovali DEKARBU za ich
štedrosť. Skupina SUS 7, Lienky:
"Kde sa vzal, tam sa vzal, Mikuláš
pod oknom stál. A Lienkam tam
niečo nachystal." Ďakujeme firme
Dekarbo za krásne Mikulášske
darčeky a aj pomocníkom, ktorí sa na
prekvapení podieľali."
Foto: Deti s darčekmi zapózovali
a takto sa poďakovali za štedrosť
DEKARBU.
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SUS – LIENKY: ADVENT A MIKULÁŠ
Foto: Zuzana Fridrichová, Text: PhDr. Daniel Herda

bol hotový, tak sa rozhodli vylepšiť kontext fotiek pózovaním pred
stromčekom. A vyšli z toho tieto pekné fotky.

Meniny a narodeniny v čase vianočno-zimnom oslávili na skupine
SUS 7 – meniny Deniska a narodeniny Dáška. Nakoľko stromček už

Foto: Pózovanie pred stromčekom, hore vpravo oslávenkyne – s tetou Zuzkou v vľavo, v stred Dáška, vpravo Deniska. Dole prebieha oslava vo
veľkom, vľavo krájanie torty, vpravo oslava v plnom prúde- s tortou – ako inak. Torta musí byť.

SUS 3 –TROJKÁRI – PREDVIAČNOČNÉ PEČENIE
Foto: Danka Čelková, Text: PhDr. Daniel Herda
Vianoce sa neúprosne blížili a deti zo skupiny 3 - Trojkáripod kuchárskym a pekárskym vedením tety vychovávateľky
Danky Čelkovej piekli spoločne vianočné pečivo. Zúčastnili
sa všetci a učili sa to aj tí najmenší na skupine, ak by starší
nestíhali vyrábať. Držali sa pravidla, že cez zimu treba trocha
pribrať a zaokrúhliť sa, aby nám nebola zima. Skupina sa
zjednotila v boji proti nedostatku vianočného pečiva. Aj táto
aktivita im pomohla sa vnútorne zjednotiť ako skupina.
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Foto: Vľavo dievčatá zo skupiny sa zaúčajú do tajomstva pečenia medovníkov. Vpravo – supervízny dohľad staršieho Dávida pri pečení.

Foto: Kreslíme snehuliak – skupina 3 sa rozhodla na veľký papier nakresli niečo, čo im pripomína zimu. Rozhodnutie padlo na
snehuliaka. Vpravo je už namaľovaný snehuliaka.

MIKULÁŠ DORAZIL NA SUS 6 K NEZBEDNÍKOM
Foto: Patrícia Janáčková, Text: PhDr. Daniel Herda
Na skupine SUS 6 – u Nezbedníkov bolo veľa radosti,
možno zopár slzičiek, lebo prišiel Mikuláš s dvoma čertmi.
Niektorí sa možno zľakli, hlavne tí, ktorí neboli tak dobrí, ako
by mali, ale Mikuláš nakoniec dal darčeky aj im.
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Foto: Na obrázkoch vidíme príchod a rozhovor Mikuláša s deťmi. Čerti boli naozaj hrôzostrašní, v istých
momentoch asi ani Mikuláš svojim výzorom nezaostával.

SUS 5 – PEČIEME NA VIANOCE

Foto: Daniela Zimová, Text: PhDr. Daniel Herda

Foto: Deti s tetou vychovávateľkou Dankou Zimovou Počas voľných chvíľ si skracovali čas kreslením, maľovaním, ale bola na nich
vidieť aj istá unudenosť.

Šnúra vianočného vypekania preskočila do skupiny
č.5. Číslo 5 žije! Hoci bola v karanténe. Do roka a do
dňa sa zopakovala rovnaká situácia ako pred rokom,
keď skupina ako prvá bola postihnutá Covidom.
Pozitívna bola najskôr Dianka a potom v skupine aj teta
Kristína a Karolína. Teta Kristína, ktorá sa stala
koordinátorkou skupiny, znova dostala COVID, s istým
ľahším priebehom, ale už 2 krát.
Skupina žila uzavretým spôsobom s COVIDOM,
kým nevymizne.
Na skupine zatiaľ žili predvianočným spôsobom
a pokračovali – čo im ostávalo.
Na fotkách deti s tetou Dankou miesia, vaľkajú,
vykrajujú cesto na medovníky... veľmi radi vykrajovali
cesto aj meníš a pomáhali, ako vedeli......
Na skupine Štvorlístok mali toľko voňavých
medovníkov, že z nich mohli postaviť medovníkovú

vianočnú chalúpku. Pripravovali sa na tuhú zimu!
Meteorológovia sľubovali najsilnejšiu zimu za
posledné obdobie a skupina sa na to nastavila a chystala
zásoby. Do školy sa nechodilo cca 2 týždne pred
Vianocami, tak učenie detí prebiehalo doma.
Deti boli nie až tak nadšené, študovali s plnou
vážnosťou, hoci sa to môže skôr hodiť na prežívanie
nudy kvôli zavretiu na skupine. Kreslili, maľovali,
robili rôzne aktivity a vypĺňali si takto voľný
predvianočný čas.
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SUS 7- Mikuláš
Foto: Miroslava Černáková,
Text: PhDr. Daniel Herda
Na skupinu SUS 7 dorazili
Mikuláš, čert a Anjel. Toto bola
naozaj parádna návšteva, všetci
boli takmer skutoční a deti mali
nesmiernu radosť rovnako z nich
ako aj z darčekov, ktoré im
priniesli.
Obr. Vľavo spoločná fotka, všetci
boli spokojní a nikto sa nebál.
Vpravo príchod Mikuláša, čerta
a Anjela.

Vianoce v CDR Žitavce

Foto: Boris Boďo, Text: PhDr. Daniel Herda

Vianoce prebiehali v radostnom duchu, a to vďaka vychovávateľom na
skupinách, ktorí pripravili pre deti výzdobu a vianočné prostredie, oslávili
Vianoce za štedrým stolom, tak ako sa má. Takže radosť bola naozaj veľká.
Každé dieťa si našlo svoj darček. Tešili sa malí aj veľkí aj mladí dospelí. Na
fotkách vidíme skupinu SUS 2 a ich nalaďvoanie sa pod stromčekom.
K atmosfére Vianoc patrí aj vianočná výzdoba, ktorá bola všade.

SUS 7 – LIENKY A VIANOCE
Foto: vychovávateľky SUS 7, Text: PhDr. Daniel
Herda

Na skupine SUS 7 mali deti pripravenú naozaj
veľmi štedrú večeru a boli spolu so všetkými
tetami vychovávateľkami za štedrovečerným
stolom ako jedna rodina. Po dobrej večeri prišlo
rozdávanie darčekov. Každé dieťa si našlo pod
stromčekom ten svoj vysnívaný balíček. Vďaka
patrí tetám vychovávateľkám a aj sponzorom,
ktorí deti obdarovali.
Foto: Vľavo - pripravené balíčky od tie
vychovávateliek a sponzorov urobili veľkú radosť hlavne
tým najmenším.
Vpravo: Deti mali pripravenú naozaj štedrú večeru
v krásnej vianočnej atmosfére.
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Foto: jedlo bolo rovnako vynikajúce ako aj samotné rozbaľovanie darčekov.......

Predvianočná oslava 50tky

Foto: PhDr. Daniel Herda, Text: PhDr. Daniel Herda

Pri príležitosti životného jubilea 50-tych rokov našej kolegynky Maťky Sabovej sme sa takto slávnostne odfotili s p. riaditeľom Mgr.
Rácekom, sociálnymi pracovníčkami a ekonomickým oddelením. Gratulujeme ku krásnemu sviatku a prajeme Maťke len všetko
najlepšie, veľa zdravia, šťastia a úspechov na každom poli.

Vianočná fotografia ekonomického tímu

Foto: PhDr. Daniel Herda, Text: PhDr. Daniel Herda

Foto: vianočná a záverečná fotografia roka 2021 – ekonomický tím
s p. riaditeľom Mgr. Rácekom. S p. Alou – personálnou je vždy
veselo a krušno.

Takto vedno sa zišli pri stromčeku členky ekonomického
tímu. Prajeme im všetko dobré!
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Vianočná fotografia odborného tímu Foto: Lea Hubová, Text: PhDr. Daniel Herda

Foto: štelovanie sa..... prípravná fáza....

Odborný tím sa trocha dlhšie šteloval na spoločnú fotografiu.
Takúto fotku ešte nemáme. Chýbali nám dvaja členovia,
psychologička Daša Kajanová a špeciálna pedagogička Mgr.
Mária Moravčíková. Ale mysleli sme intenzívne na ne.

Vianočné darčekovanie
Foto: PhDr. Daniel Herda, Text: PhDr. Daniel Herda
Vianoce sa niesli v duchu mnohých štedrých sponzorov, ktorí deti obdarovali mnohými darčekmi.

Obr. Spoločná fotografia p. riaditeľa CDR s organizátorkou darčekovania – „Ježiško pre každého“ – p. Ing. Monike Helferovej
a všetkým štedrým darcom z tejto skupiny a na fotke vpravo Švec Group Vráble, – potravinová pomoc pre deti. Veľmi Ďakujeme za
prejavenú štedrosť!
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A ABY SME NEZABUDLI -15 A 18 NARODENINY FOTO: BORIS BOĎO, TEXT: PHDR. DANIEL HERDA
Ku konca roka oslávili významné míľniky vo svojom živote:
Barborka 15 rokov a Dávid Sztojka – 18 rokov. Jedna má už
občiansky preukaz a druhý je už dospelý. Prajeme im k tomuto

krásnemu jubileu veľa všetkého dobrého a úspešné kroky na
ceste dospievaním a dospelosťou.

Foto: Snehuliak musí byť. Vďaka snehu, ktorý nečakane prišiel aj k nám na nížinu, deti z SUS 7 rýchlo postavili snehuliaka. A aj
napriek menšiemu cviku z posledných rokov kvôli nedostatku snehu, postavili tohto super snehuliaka do podoby snehového krásavca.
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Poďakovanie našim sponzorom
Nadácia Markíza – Dana Šinková - 5.000.- Eur projekt
prostredníctvom OZ Žitavček na nákup hojdačiek, pieskovísk,
notebookov a opravu bazénu a basketbalového ihriska
Unicredit Bank – Zuzana Ďuďáková – 5.000,- Eur Eur projekt
prostredníctvom OZ Žitavček na nákup hojdačiek, pieskovísk,
notebookov a opravu bazénu a basketbalového ihriska.
Technická univerzita Zvolen – doc. Ing. Josef Drábek CSc. vianočný stromček, potraviny, sladkosti a hračky pre deti
Štátne lesy SR – vianočný stromček
Švecgroup Vráble
Základná škola – Mojzesovo – Černík
O.Z. Minibodka - Milan Daniel

potravinová pomoc pre klientov, vynikajúce koláče pre rodinu
v núdzi.
Baby centrum Púpavienky, Dobšinského 15, Nitra 949 01: darovali minulý a tento rok spolu okolo 15 kočíkov a posúvajú
nám oblečenie pre bábätká
p. Ľuboš Zajíček – kvetinová výzdoba
Obec Melek – odvoz materiálu, kosenie areálu
Firma Nestlé Slovensko s.r.o. – cukrovinárske a potravinárske
výrobky, v zastúp. Erik Moravčík
Roman Mráz – oprava dverí, dodanie náhradných dielov
MLongauer s.r.o., Nitra – darovanie nábytku, sladkostí
a hračky pre deti.

Nemenovaní darcovia cez facebookovú stránku „Ježiško pre
každého“ – vďaka patrí p. Ing. Helferovej Monike organizátorke

Ďalší a mnohí nemenovaní darcovia použitého oblečenia, obuvi,
hračiek, kočíkov

Pán Zoltán Bako, Bitcomp Vráble: práce s bagrom – úprava
terénu okolo bazéna – v Žitavciach

Nestlé Slovensko –

Firma Thermoplyn s.r.o, Nové Zámky p. Kuruc Jaroslav–
vypracovanie štúdie rekonštrukcia kotolne kaštieľ Žitavce

Úsmev ako dar – nitriansky kraj – Roman Hajdák

OZ Fantázia detí – vianočné darčeky OZ Generation of love –
Lenka Zsilinszká – vianočné darčeky

Firma BOMDOM s.r.o. p. Zdenko Buday – rôzne stavebné
práce.
Mestský úrad Šurany,Ul. Námestie hrdinov č. 1, 942 01
Šurany; pán riaditeľ riešil poskytovanie miestnosti s pani
prednostkou, poskytujú nám miestnosť na psychologické
poradenstvo od júna 2021.
Slovenská katolícka diakonia, sekcia Starokatolíckej cirkvi na
Slovensku, Chrenovská 15, 949 01 Nitra: materiálna a
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NÁŠ DOMOV

No a aby toho nebolo málo, deti s tetou vychovávateľkou Luciou Kavčiakovou namaľovali
tento úžasný obrázok kaštieľa, v ktorom bývajú. Nazvali ho NÁŠ DOMOV. Asi ho majú radi
a ľúbia ho, keď ho namaľovali. Je to Super! A je super, že je to pre vás VÁŠ DOMOV!

Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať
Domov je chladná voda v zarosenom džbáne.
Domov sú ruky,
položené na stole v nedeľnom tichu,
po práci,
prázdne a čakajúce,
rozhodujúce,
jediné, ktoré vytvárajú dejiny.
Domov sú ruky,
na ktorých smieš plakať.
Skryjú tvoju tvár,
vlhkú od potu a od sĺz.
Môžu pritúliť,
zachrániť a zohriať.
Ale aj priložiť prsty na hrdlo a stisnúť.....
Miroslav Válek
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