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Časopis Centra voľného času Maják v Námestove 

November je zvláštny mesiac, 
rozhoduješ o zvláštnych veciach. 

Čo máš a môžeš mať, 
čo ešte a kde čo vziať 

a hlavne komu a čo dať. 
Pekne si to roztrieď, zapíš 

a hneď zistíš, že keby si 
to všetko kúpiť chcel 

s príjmami by si nevyšiel. 
A tak máš ešte času dosť 
pripraviť dary do Vianoc. 

V TOMTO ČÍSLE SI PREDSTAVÍME VYCHOVÁVATEĽKU  
PETRONELU BALABANOVÚ 

AHOJTE DECKÁ ! 
Volám sa Petronela Balabanová. Medzi moje 
záľuby patrí športovanie a čítanie kníh. Svoj 
voľný čas trávim hlavne so svojími detičkami. 
Popri práci a voľnom čase obohacujem svoje 
skúsenosti štúdiom na vysokej škole. 
Voľný čas s Vami budem tráviť na krúžkoch- 
športovo pohybové hry, angličtina hrou, 
tanečníkovia, tanečná a  z rozprávky do 
rozprávky. 

 

TÝŽDENNÉ ÚLOHY 

Novú učiteľku máme, 
ktorá sa len smeje. 
Jej dobrá vlastnosť ? 
Tých má veru dosť ! 
Naučí nás všetko hravo, 
anglina s ňou ide ľahko. 
Že sa nám tak venuje, 
celé centrum ďakuje. 

 

 
Týždenné úlohy sú úlohy, ktoré dostane každé dieťa v 
rámci svojho krúžku.  
Tieto úlohy budú spísané na kartičke, ktorú si bude 
môcť stiahnuť priamo na webe - 
https://www.cvcno.sk/sk/tyzdenne-ulohy 
Ale pozor! Na kartičke okrem úloh budú kolónky na 
podpisy pre rodičov. Ich úlohou totiž to bude 
dohliadnuť na to, aby úlohy dieťaťa boli naozaj 
poctivo splnené.  Podpísané kartičky budú zapojené do 
vianočného losovania. 
Kedže sa osobne nestretávame, podpisanú kartičku 
stačí odfotiť/preskenovať a poslať vedúcemu ZÚ na e-
mail. 
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ZÁUJMOVÉ ÚTVARY   

Od 1.11.2021 fungovali záujmové útvary podľa covid 
automatu tak, že deti sa zúčastnili prezenčne individuálne 
alebo dištančne skupinovo. 
Od 22.11.2021 chodili deti v skupinách najviac po 6 deti. 
Avšak od 29.11.2021  bola prezenčná činnosť centra 
prerušená a záujmové útvary fungujú dištančnou formou 
pomocu aplikácie whatsapp, zoom a e-mail.  
Bližšie informácie získate na našej internetovej stránke 
www.cvcno.sk alebo priamo na 
https://www.cvcno.sk/article/sk/oznamy 

SÚŤAŽE  

TAJNIČKA    

Spríjemni si svoj 
čas a vylúšti si 

tajničku.  


