
CENGÁČ
Časopis Centra voľného času Maják v Námestove

šk. rok 2021/2022 MÁJ 2022

ENVIRONMENTÁLNE WORKSHOPY PRE MŠ 

DEŇ MATIEK - ĎAKUJEM, ŽE SI 
Dňa 7.5.2022 sa v Kultúrnom dome v Námestove 

konalo krásne podujatie - Deň Matiek. Detičky zo ZÚ 
predviedli milý program, ktorým mamičkám chceli 

poďakovať za ich staroslivosť a zároveň sa 
pochváliť tým, čo sa naučili. Podujatie bolo spojené 
s Míľou pre mamu, takže program bol naozaj pestrý. 
Deti sa mohli kreatívne vyžiť na tvorivých dielňach, 

či vyblázniť na skákacích hradoch. Aj keď nám 
počasie veľmi neprialo, podujatie dopadlo na 

jedničku. Veľmi pekne Ďakujeme všetkých orga-
nizátorom, ktorí sa podieľali na príprave a vytvorili 

tak príjemnú atmosféru. 
Tešíme sa aj na ďalšiu spoluprácu :-).

V mesiaci máj sme 
“odštartovali” novú aktivitu pre 
deti z MŠ s názvom Enviro work-

shopy. Prostredníctvom 
zážitkových a praktických 
aktivít sme rozvíjali vzťah k 

prírode, zvlášť k zvieratkám, 
ktoré si mohli aj pohladkať a 
zblízka poobzerať. Veríme, že 
workshopy budú aj naďalej 

úspešné a zároveň vyzývame 
MŠ, aby sa pridali k nám. Na 
našej web stránke nájdete 

bližšie informácie. 
Tešíme sa na Vás!



Druhý vstup prvého kola súťaže NÁMESTOVSKÝ POKLAD
12. mája 2022 sme v CVČ realizovali už druhý vstup prvého kola súťaže Námestovský poklad, 

na ktorom sa zúčastnili aj menšie deti vo veku od 6 rokov. Aj napriek vekovému 
rozdielu detí v skupinke, úlohy plnili bez problémov a s rýchlym tempom. Poklad sa im podarilo

nájsť v časovom limite. Súťažiacim gratulujeme. Ďalší vstup plánujeme na mesiac jún. 
Budeme veľmi radi, keď sa zapoja aj ďalší odvážlivci a popasujú sa s úlohami, 

ktoré už teraz starostlivo pripravujeme. 

Čo nás čaká v mesiaci jún?
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LETNÉ PRÍMESTSKÉ TÁBORY Júl - August 

V mesiaci máj sme vyhodnocovali
viaceré súťaže. Výsledkové listiny

budú zverejnené na web stránke už čoskoro.
www.cvcno.sk

Na tábory sa môžete prihlásiť ONLINE na našej web 
stránke, alebo priamo v CVČ Maják. 

Cena: 
*70 eur/pre členov ZÚ,

*75 eur/ostatné deti (uvedená cena je za celý 
týždeň)

Cena zahŕňa: denné obedové menu, pitný režim,
doprava na výlety, ceny do súťaží,

pedagogický dozor, vstupné, 
materiálne zabezpečenie.

Tábory sú denného charakteru 
v čase 8:00 -16:00 hod.

*22. jún 2022 
tretí vstup súťaže 

Námestovský poklad

*Environmentálne 
workshopy pre MŠ


