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DEŇ DETÍ - ROZPRÁVKOVÝ DEŇ
CVČ Maják pripravilo pre deti rozpávkový víkend. V sobotu 4.6.2022 bol v budove CVČ 

Rozprávkový deň. Bol plný zábavných úloh, rozprávkových bytostí a sladkých 
prevapení. Rozprávkový deň otvoril pán primátor Milan Hubík, pani riaditeľka CVČ 

Maják Mgr. Andrea Lubasová a pani Mgr. Mária Vojtašáková DiS. art. zo ZUŠ I. Kolčáka. 
Deti si mohli pozrieť divadlo o myške a vypočuť piesne z muzikálu Neberte nám 

princeznú. Potom deti prechádzali rozprávkovými svetmi, kde si s indiánkou zatancovali, 
s rytiermi zašermovali, povozili sa a zaspievali si na koči s krásnymi koníkmi a vyrobili si 
pekné výrobky. Mnohé deti prišli na rozprávkový deň v maskách a tí odvážnejší mali 

možnosť nakuknúť do perníkovej izbičky, kde ich čakala „skutočná“ Ježibaba. Ďaku-
jeme všetkým zúčastneným za skvelé rozprávkové popoludnie a taktiež veľké Ďakujeme 

našim sponzorom a ZUŠ I. Kolčáka za spoluprácu pri organizovaní tejto akcie. 
V nedeľu sme boli pozvaní dotvárať program na podujatí Detský Slanický ostrov 
umenia, ktoré organizovala Oravská galéria Dolný Kubín spolu so Žilinským samo-

správnym krajom. Počasie nám vyšlo, takže rozprávkový víkend pokračoval. Putovanie 
za vílou Akvarelou a plnenie úloh s vodníkom, knihožrútkou Rudkou, kukliarom Krútiba-
júzom a ďalšími rozprávkovými bytosťami sa úspešne skončilo na Slanickom ostrove.

Tešíme sa, že nám rozprávkový víkend vyšiel podľa našich predstáv a veríme, že sa Vám
páčilo minimálne tak ako aj nám a tešíme sa na jeho pokračovanie.



Súťažná prehliadka MAJORETTE DANCE

Čo sme ešte zažili?
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DEŇ MESTA A ŠPORTU

Bolo nám potešením, že pri 
organizovaní tejto skvelej akcie 

sme sa mohli podieľať aj my 
a prispieť našimi športovými 

súťažami, ktoré sa deťom veľmi 
páčili. Šermovali sa mečmi 

a úspešne zdolali prekážkovú 
dráhu, aby získali odmenu vo 
forme pečiatky. Počas tejto 

akcie sme nezabudli ani na detí, 
ktoré majú radi maľovanie na 
tvár. Deti sa s našimi farbami 
premenili na rôzne zvieratká, 

pirátov a iné záujmové bytosti. 

Námestovské mažoretky 
sa dňa 17.6.2022 zúčastnili 

súťažnej prehliadky 
MAJORETTE DANCE CVČ 

PRIEVIDZA. Kadetky a juniorky
 v obidvoch súťažných 

kategóriách získali svojim 
kvalitným vystúpením zlaté 

pásmo. Mažoretkám srdečne 
blahoželáme a prajeme im veľa 

úspechov v ich ďalšom pôsobení. 
Zároveň pozývame aj ostatné 

deti, ktoré by mali záujem 
navštevovať ZÚ Mažoretky 

na nábor, ktorý sa uskutoční 
v školskom roku 2022/23 v dňoch 

8. - 9. septembra 2022 
v čase od 15:00 do 17:00 hod. 

v budove CVĆ Maják.

*Enviro workshopy pre MŠ - MŠ Veterná
*Vyhodnotenie súťaží - Tvorba z odpadu, 

jazykové súťaže ABC variant A a B, Literárny 
Majačik - výsledky sú zverejnené 

na www.cvcno.sk

Čo ešte zažijeme?

Tešíme sa, že sme 
spolu s Vami prežili 

pekné športové popoludnie. 

*Letné prímestské tábory - tematické zameranie 
od 8:00 do 16:00 hod.

*Príprava na školský rok 2022/23 - Ponuka záujmových 
útvárov - pre škôlkárov a školákov


