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PrvoAPRILOVINY a Jarné tvorivé dielne
Dňa 1.4.2022 sme u nás v CVČ usporiadali pre deti akciu
 s názvom Prvoapríloviny, ktorá bola spojená s jarnými 

tvorivými dielňami. Deti si mohli zhotoviť pekné výrobky, ktoré 
sa niesli v téme jar a Veľká Noc. Samozrejme, výrobky si mohli 
vziať so sebou a pripraviť tak svoje domovy na prichádzajúce 
veľkonočné sviatky. Okrem iného - v dielňach na nich čakali 

aj rozprávkové bytosti a aj samotné deti mohli prísť v 
maskách. Prvý apríl sa nemohol zaobísť bez nášho vtipného 
šaša a jeho zábavného kolesa, ktoré v sebe skrývalo rôzne 

prekvapenia, či zábavné úlohy. Veríme, že sa všetkým páčilo 
tak, ako sa páčilo nám. 

Už teraz sa tešíme na ďalšie zážitky s Vami.



PRVÉ KOLO súťaže NÁMESTOVSKÝ POKLAD
12. apríla 2022 sme v CVČ realizovali prvé kolo súťaže Námestovský poklad. 

Deti v skupinke plnili rôzne úlohy, aby nazbierali, čo najviac indícií, na základe ktorých hľadali 
ukrytý poklad. Deti boli veľmi šikovné a rýchle. Poklad našli za obdivuhodných 65 minút. 

Srdečne im gratulujeme a ďakujeme za účasť. Už teraz sa tešíme na druhý vstup, 
ktorý máme naplánovaný na mesiac máj.

Čo nás čaká v mesiaci máj?
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Výsledková listina Námestovská rybka 

Kategória pre ZŠ
I.kategória 5-8 rokov

1.Ema Furgaľáková ZŠ s MŠ Novoť
2.Yevhenia Fedorchuk ZŠ s MŠ Vavrečka

3.Olívia Godišová ZŠ s MŠ Novoť

Cena poroty 
  Nela Pjonteková ZŠ s MŠ Novoť
  Marko Kuráň ZŠ s MŠ Vavrečka

  Šimon Ferenčík ZŠ s MŠ Vavrečka

II.kategória 9-12 rokov
1.Anabela Domiňáková ZŠ s MŠ Rabča
2.Sofia Bartošová ZŠ s MŠ Novoť
3.Eliška Mroceková ZŠ s MŠ Breza

Cena poroty 
Soňa Šusteková ZŠ s MŠ Novoť
Vanessa Kyrczová  ZŠ s MŠ Novoť
Michaela Mrekajová ZŠ s MŠ Novoť

III.kategória 13-15 rokov
1.Barbora Murínová ZŠ s MŠ Novoť
2.Laura Antušáková ZŠ s MŠ Novoť
3.Timea Kubašová ZŠ s MŠ Breza

Na základe ochrany osobných údajov 
neuvádzame mená autorov v kategórií 
pre ZUŠ. Na všetkých miestach sa však 

umiestnili žiaci SZUŠ Fernezová.

*12. máj 2022 - druhý vstup 
súťaže Námestovský poklad. 

Ešte stále sa môžete zapojiť 
do súťaží, ktoré nájdete 
na našej web stránke:

www.cvcno.sk

Výhercom gratulujeme a ďakujeme 
všetkým za účasť.


