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Tak takto nejako vidia naše Centrum deti.  

Taký poriadny pohľad zhora. A veru že k nám často i zavítajú  

návštevy 

„zhora“.  
To nám je 

potom v Centre 

úplne anjelsky. 

Takže vám 

veľmi 

odporúčame, 

prísť sa niekedy 

pozrieť a 

pobudnúť. 

Zatiaľ 

nakuknite aspoň 

na stránky 

našich Noviniek.  

Novinky z 

Centra 

Priatelia 

Turnaje 

  Súťaže 

Zábava 

Florbal 
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Tvoríme...Veľa úžasných vecí sa už 

v Centre zrodilo 

v tvorivých diel-

ňach pod rukami 

šikovných chlap-

cov i dievčat.  

A nielen to – 

v Centre tvoria 

i maminy, i nema-

miny, skrátka ruky trochu staršie a šikovnejšie. Ajhľa!  

Tancujeme... Čo má mačka na hlave, 

Oriešky a Egyptský tanec, to sú zatiaľ naše 

hitovky na tanečno-pohybovom krúžku. Keby 

videli speváci týchto piesní, aké milé a najmä 

malé tanečnice sa zvŕtajú na parkete, určite by 

prišli osobne zaspievať do centráckej telocvične.  
3,4,5 – ročné tanečnice vedia, kedy má byť 

otočka, 

potlesk, 

úklon vpred a úklon vzad a ešte iné tanečné 

kreácie. Všetko hneď neprezradíme, aby ste 

na vystúpení mohli byť prekvapení:-)   

      Hip-hop vládne na tréningoch ADT crew 

a ono to tam vtedy veru duní. No a keď 

mažoretky Laskonky vládnu telocvični, vtedy 

pozor: môže letieť palička. Ale väčšinou ju 

majú dievčatá pevne pod kontrolou. 
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Muzicírujeme...Vieš čo? 

Už rozoznám klávesy, nielen farebne, ale 

aj ktorá nota kde  leží a to chodím  na 

klavír len 2 mesiace. A vieš, čo je fis? 

To je čierna klávesa nad f-kom. Es je 

čierna klávesa pod e-čkom. Nevadí, že 

tomu nerozumieš, ja Ťa to naučím. Na 

krúžku klavíra, alebo flauty, alebo 

gitary. 

Bárka žije! Spieva jej to, každý piatok. 

Usilovne, nápadito, viachlasne! Koho 

hlas doma smutne zaháľa, nech príde, 

nájde dobrú muziku a skvelé 

spoločenstvo.  

Staviame... Modelársky je dobrý 

krúžok. Postavil som už dve lietadlá a tiež Hornú 

bránu. Jedno lietadlo sa mi už rozbilo, ale druhé 

drží stále pokope. Našťastie máme na 

modelárskom vedúceho Walťa, je tu sranda 

a žiadna nuda! 

      Ja tu chodím už tri roky a postavil som 3 

lietadlá a jednu loď, teraz staviam 

dvojplošník. 

      Chodím do tohto krúžku už druhý rok. Je 

to šupa. Staviame lietadlá, lode a všetko, čo 

nás napadne. Je to dobré. Máme všetky 

materiály a naplno využívame našu fantáziu.   

Ako tu, na novom lietadle. Parádne funguje. 
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Športujeme...Teda...No...Každý, ako vie. 

Hýbať telom, 

vpravo, vľavo, 

najlepšie tým 

smerom, kade 

letí lopta. Aby bol bod. A hlavne neprehrať. 

Nehrám predsa sám. Nech nezostanú 

ostatní v štichu. 
Súťažíme...Lebo predbiehať sa 

nás baví. A tak rád som prvý. Já na to 

mám... Možno len tak, pre 

radosť zo súťaže, alebo – 

ideme za vidinou medaily. 

A potom – rozhodujúci 

okamih a podarí sa a 

Vyhrávame...
Pretože vždy musí byť niekto prvý a niekto 

posledný. Ha! Lenže ak dnes si to ty, zajtra 

to budem JA! A už stojím na 

stupienkoch víťazov. 
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Rozprávame sa... Mám tu 

jedno poďakovanie - našim mladým, ktorí 

sa spolu so svojimi rodičmi rozhodli, že sa 

chcú pripraviť na sviatosť birmovania. 

Prečo ďakovať? Lebo každú stredu sa 

teším na mladých ľudí, ktorí sa chcú roz-

právať o viere v Ježiša. Chcú sa pýtať na 

tajomstvá našej viery - prečo existuje 

zlo? kde je Boh, keď nevinní ľudia trpia? 

a čo ja môžem preto urobiť, aby sa 

krajšie a zmysluplnejšie žilo na tomto 

svete? A čo potom? Aký je život po 

živote? Otázky sú kritické, odpovede 

niekedy akoby nestačili, ale práve to je 

zmysel viery a nie dôkazov. Naši mladí 

chcú veriť.           sr. Ulrika - animátorka  

Učíme sa...ear...nose...hair...eye...mouth...arm 
...hand...finger...led...foot...uf! An-glič-ti-na.Už zas 

viem toho o niečo viac, než pred chvíľou. A to si 

pritom stále spievam a kreslím.   
Poznávame... Každý utorok o 17.00 hod 

sa rozbeh-

neme do 

rôznych 

miestností v 

Centre a aj 

v kláštore. Prečo? V menších skupinkách sa 

stretávame s našimi animátormi - o pár 

rokov staršími priateľmi, aby sme sa 

stretli s Ježišom. Jasné, s Ježišom sme 

najmä v kostole na sv. omši, pri modlitbe sv. ruženca,…. Ale čo je modlitba, prečo 

ruženec a prečo sa ľudia postavia do radu a čakajú na oplátku…. Hups, na hostiu, na 

živého Ježiša a nie na oplátku, o tom sa rozprávame na našich tretiackych 

stretkách. 
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Hráme sa... V pondelok si 

zaspievame, v stredu zatancujeme, 

vo štvrtok niečo pekné vytvoríme...no 

a v piatok? Súťaže, hry, ale najmä 

zábava...- a to všetko ja a mama v 

príjemnom prostredí Materského 

centra Modráčik. Neveríte, že to všetko 

stíhame? 

Príďte, 

ukážeme 

Vám!   

Šachujeme...  

šach mat pat. Vyhral som, alebo žeby remíza? 

 

Herňa plná aktivít...a 

súťaž 

o horal-

ku 

alebo 

niečo 

iné 
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Oddychujeme...Niet nad to, keď nemusíš 

nič robiť. Slnko svieti, 

svet je krásny a všetci 

naokolo sa usmievajú. 

Pomáhame iným ... To sa nám to pieklo! Jedna radosť! Cesto sa 

vaľkalo, medovníčky voňali, a my sme sa pritom na-

smiali. A niekde 

pomohli, 

dobrovoľnícky. 

Zbierka za me-

dovníčky puto-

vala tam, kde 

dôverne pozna-

jú hlad a smiechu si užijú menej. 

 Žijeme... A máme sa radi. Sme 

kamaráti, 

ktorí spolu 

vedia prežiť 

všeličo. 

A keby sme 

sa náhodou i pohnevali, vieme sa 

i udobriť. Vieme sa tešiť zo všetkého 

dobrého a krásneho.  

A je toho okolo nás tak veľa!   
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SÚŤAŽ!  Pre múdre hlavičky.   SÚŤAŽ!   Pre múdre hlavičky.   SÚŤAŽ! 

Zahádam ti hádanku. Uhádni, ak vieš! 

 Hoc má dlhú bradu, nevie ti dať radu. .................................................................  

 Kadekoľvek chodí, dom si so sebou vodí. ................................................................  

 Na vŕbe bolo 10 vrabcov, odstrelili z nich 4, koľko ich ostalo na vŕbe?   

...................................................... 

 Koho dlhé vlasy o život pripravili? ...................................................................   

 Ako napíšeš štyrmi písmenami „suchá tráva“? ......................................................  

 Koho bijú po hlave, aby rovno šiel? ........................................................................  

 Čo je to u človeka, čo má počiatok a konca nemá? ...................................................  

 Nemá štetec ani farby, predsa lístie žltým farbí. .....................................................  

 Ktorý vták má v prostriedku oko? ............................................................................   

 Ktorý mlyn je bez vody? ..................................................................................  

 V košíku mám 5 jabĺčok. Ako ich rozdám piatim deťom tak, aby každé dostalo 

jedno celé jabĺčko, a aby 1 jabĺčko zostalo v košíku? 

................................................................................................................................................ . 

............................................................................................................................. ...................... 

 Je správne sedem a päť je trinásť alebo sedem a päť sú trinásť? 

............................................................................................................................. ....................... 

Chcete sa zapojiť do SÚŤAŽE a vyhrať zaujímavú cenu? Vystrihnite túto stranu 
Noviniek, dopíšte uhádnuté hádanky a napíšte sem svoje meno:  
 
................................................................................................... 
Vhoďte  ju do krabice v herni. Ktorí z vás sa stanú šťastnými výhercami, to sa 
dozviete v herni na nástenke. 
 

Novinky z Centra pre vás pripravila Erika Strelingerová, sr.Ulrika a ostatní ochotní 

spolupracovníci z niektorých krúžkov. 


