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INFORMÁCIE O CDR ŽITAVCE

PREZENTÁCIA SKUPÍN

RÔZNE

LOKOMOTÍVA SPADLA Z OBLAKOV
CESTA DO SNOV DETÍ – PLNÉ DETÍ SÚ TIE SVETY
Na zemi sú deti,
zem vesmírom letí,
nekrúžia ním len samé atómy.

V snahe nadviazať na tradíciu, ktorú
nám zachovala blahej pamäti Majka
z Gurunu a jej raketa, realizovali
naši ujovia údržbári výrobu
lokomotívy.

Hviezdy ukrývaju,
aj deti, čo sa hrajú,
možno takisto ako my.
Raketa tých detí,
k nám už asi letí,
možnože zajtra ráno pristane.
Na okraji lesa,
vraj bude k slnku klesať,
a na zemi už zostane.
Plné detí,
sú tie svety,
o ktorých každý večer sníme.
Raz nasadnú do rakety,
možnože ich uvidíme,
uvidíme,
uvidíme, uvidíme,
uvidíme, uvidíme,
keď priletia za nami.
(autor: Harry Macourek)

Preto do nášho CDR Žitavce
dorazila nová drevená lokomotíva.
Bola vyrobená vo firme Údržbár
a syn.
Rušňovodičmi
sú naše deti zo
skupín Rýchla
rota a Trojkári.
Premáva
v
nepravidelných
intervaloch od
ranných
do
večerných
hodín.

V dnešnom čísle vám prinášame bližšie informácie
o výrobe lokomotívy, ako vznikala, kto ju vyrobil,
prinášame vám aj rozhovor s rušňovodičkou slečnou
Ildikó, lístok na jazdu zdarma, čo všetko jazda ponúka,
čo všetko môžete stretnúť počas jazdy, čo môžete robiť
počas jazdy a s akými zvieratami sa môžete u nás
v parku (v pralese) stretnúť a ako sa máte zachovať v
prípade, že sa s nimi stretnete.
Tlačovo sponzorované OZ fantázia detí

V novom čísle sa tiež dočítate:

Zjazd motorkárov
Aj tento rok sa kuskutoční
zjazd motorkárov - členov
kaštieľskeho
klubu
motorkárov v chlapčkenskom
a dievčenskom
prevedení.
Ponúkame vám možnosť
nahlaidnuť do zákulisia Klubu a špeciálny
rozhovoor s najmladším členom Klubu motorkárov
3,r ročným Strýcom Jozefom.

Magazín záhad – Akty X

Krušpán a Cydalima perspectalis
V rámci
V CDR
sa
kooronavírusu
sa
uskutočnila akcia
u nás
v kaštieli
likvidácie
vyskytli
osoby
následkov
útoku
v skafandroch.
Vijačky
Tento fenomén sa
krušpánovej
spája s možnosťou z Ázie. Celý priebeh akcie boja a riešenia
stretnutia s ufnónmi a v čísle bližšie rozoberieme dôsledkov na náš slávny krušpán vám
misiu skafandrových ľudí, ktorí sa snažili násť prinesieme v dnešnom čísle.
ufónov priamo v Centre.
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Vlak

Hlavnou vodičkou je naša Ildikó:

Text: Daniel Herda
Foto: Daniel Herda

Ujovia údržbári stavajú lokomotívu

Fiktívno-realistický

príbeh

vynálezu prvej detskej lokomotívy v
Žitavciach

Ujovia údržbári si dali za cieľ postaviť
parostroj, ktorý potiahne 3 tony uhlia a 30
cestujúcich.
Mala slúžiť deťom ako zábavka a
hračka a mali sa na čom voziť po parku.
Lokomotíva sa všetkým páčila. Mala však
jeden problém. Bola veľmi veľká. A bola
na uhlie a to sme nemali. Preto nakoniec
naši údržbári – šikovníci, lokomotívu
rozobrali a postavili z nej novú garáž.
Ale nechceli zarmútiť deti túžiace po

Ide vláčik dokola,
okolo CDR-ka-ka-ka,
tra-la-la.
Rušňovodičku nám robí malá Ildikó,
jej meno jej dáme vytlačiť na triko.
Vlak štarutje o pol tretej každý deň,
Všetci chcú s ňou jazdiť deň čo deň.
Lístky na vlak nekúpite,
stačí,
keď každú chvíľu ako vláčik
zatrúbite.
Vlak jazdí od brány,
cez park a okolo kaštieľa
- a kde nelietajú čierne vrany
- a všade tam, kde sa nestrieľa.
Jazdí naša slávna banda,
nech je u nás stále dobrá sranda.

Účinkujúci: údržbári Ujo Vlado, Stano
a Milan, p. riaditeľ, sl. Ildikó

Jedného krásneho dňa sa naši milí
a usilovní ujovia údržbári rozhodli, že
v rámci mnohých svojich činností,
robôt a aktivít, urobia predsa len niečo
aj iné, ako len rôzne opravy a podobne.
Pôvodne chceli postaviť raketu na
pamiatku Majky z Gurunu, potom
autobus, ale nakoniec to vyhrala
lokomotíva.
Postavili deťom lokomotívu po
vzore slávneho anglického tvorcu
parných lokomotív vynálezcu majiteľa bane v južnom Walese Richarda Trevithicka, ktorý mal
bohaté, ale neúspešné skúsenosti so
stavbou parovozov na cesty, ktoré však
pri vtedajšej kvalite ciest nemohli
obstáť. Trevithick si stanovil cieľ, aby
rušeň utiahol náklad hmotnosti 10 ton,
jeho parovoz (označenie locomotive sa
vžilo až o 25 rokov neskôr) však 21.
februára 1804 utiahol o 18 ton uhlia
viac a po ich vyložení dokázal
rýchlosťou 8 km/h odviezť 70
užasnutých cestujúcich. Celé dni a
noci sa ozýval buchot a klepanie
kladivom z pivnice, až nakoniec bola
lokomotíva na svete.

vláčiku, preto ujo Stano, ujo Milan a ujo
Vlado, postavili menší vláčik s jedným
vozňom a ten nejde na uhlie, ale na detskú
fantáziu. Jeho cesta je od brány, cez park
okolo kaštieľa. Rušňovodičmi sú naše deti
z SUS 2 a SUS 3. Vláčik jazdí pravidelne
doobeda a poobede.
Ktokoľvek sa môže prísť odviesť, keď
si kúpi lístok alebo vystrihne s časopisu.
Môžu ho deti odviesť. Cesta vedie zadnou
časťou kaštieľa, kde sú naše divé mačky.
Tu sa vláčik zastavuje na prestávku
a môžete sa pohrať s mačkami, keď si ich
chytíte. Odporúčame pri hladkaní
mačičiek mať kožené rukavice a prilbu.
Môžete sa objednať aj telefonicky.

Nakoniec sa ukázalo, že vôbec nejde
o lokomotívu, ale vlastne o autobus:
Vodič autobusa
Chcel by som byť vodičom autobusa
a takto napodobniť Krištofa
Kolumbusa.
Neobjavil by som síce nové krajiny,
ale od rôznych cudzích ľudí by som si
kúpil aspoň rajčiny.
Možno by mi predali aj papriku,
tú by som si kúpil už len zo zvyku.
Určite by som si kúpil aj slovenský
cesnak a mladú cibuľku,
hoci by mi trocha zasmradili
moju nevymáchanú papuľku.

Traja členovia posádky – Trojkári
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Zjazd motorkárov
Text: Daniel Herda
Foto: Daniel Herda

Drifťák strýco Jozef

Aj tento rok, ako každoročne, sa
uskutočnil zjazd motorkárov z kaštieľa
Žitavce - členov kaštieľskeho klubu
motorkárov v chlapčenskom a dievčenskom
prevedení.
Motorkári vo veku 3 – 7 rokov začali
s jarnými jazdami a zahrievaním motoriek,
hneď ako sa ohrial asfalt. Našim milým
motorkárom želáme veľa šťastných
kilometrov bez nehody.
Centráčik priniesol aj špeciálny
rozhovor s najmladším členom Klubu
motorkárov 3,r ročným „Strýcom Jozefom“,
hlavným drifťákom.

Denis – besný Fénix

Tryskáč Edo

Laurika- asfaltová dračica

S mikrofónom
za CDR-kom
Text: Daniel Herda
Foto: Daniel Herda
Rozhovory
Zsaklin – ružový blesk

Motorkári zahrievajú motorky. Minúty pred ranným
tréningom. Káva, cigaretka a ideme na to.

V tejto časti prinášame rozhovory,
ktoré
sme
realizovali
s niekoľkými
vybranými osobnosťami CDR-ka. Na tejto
strane si môžete prečítať rozhovory
s maloletým Jožkom (strýco Jozef) a slečnou
Ildikó. Oba rozhovory vedie naslovovzatý
profesionál psychológ Daniel Herda.
Obaja
maloletí
vzhľadom
na
vek
a vyjadrovanie vykazujú
isté
nedostatky,
ale
obsahovo
je
všetko
v poriadku.
Prinášame
vám autentický prepis
nahrávok
rozhovorov.
Niekde chýba R, niekde
mäkčeň a pod.

Ildikó – tichý víchor (dieťa ohňa)
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Zjazd motorkárov
V tomto čísle vám prinášame aj
rozhovor s najmladším motorkárom
kaštieľa Žitavce strýcom Jozefom. Strýco
Jozef má 3,5 roka a jazdí na motorke od
svojich dvoch rokov.

Redaktor
Centráčika (D.H.):
Ako vidíte dnešnú
sezónu?
Strýco
Jozef:
Vzhľadom
na
aktuálne
pocasie
a lýchly nástup jali
sme začali sezónu
skôl
ako
pledminulé loky.
Čo
nás,
samozlejme, veľmi teší.
Redaktor Centráčika: Aký máte
asfalt?
Strýco Jozef: Tak zo zaciatku boli nosi
chladné a jazdilo sa hlavne láno tassie
a museli sme byt opatlní. Neskôl poobede
sa situásia postupne zlepsovala a mohli
sme si viac dovolit.
Redaktor Centráčika: Aké cesty
využívate?
Strýco Jozef:
vyuzívame hlavne
hlavné
cesty
v palku,
flekujeme
a dliftujeme na palkovisku. Cakáme tiez
na nové palkovisko, ale to je ešte
v nedohladne kóli kolona-klíze. Ale
tešíme sa ne neho.
Redaktor Centráčika: Koľko vás je
členov v klube?
Strýco Jozef: Aktuálne je nás cca 7
jazdcov. Niektolí nemajú motolky, tak si
ich požiciavame. Máme aj babské
motolky, ale na nych my muzy
nejazdýme, pochopitelne. Sú luzové.
Viete.
Redaktor Centráčika: Chápem, luzová
nie je pre chlapov. Ale máte aj členky,
dievčatá a nemáte s nimi problémy?
Strýco Jozef: Ani nije. Sme za lodovú
lovnost. Baby sú slusné a jazdia fakt
doble.
Redaktor Centráčika: chystáte aj
dlhšie jazdy?
Strýco Jozef: Pláve sa pliplavujeme na
dlhsie jazdy v aleáli CDL na celý den
s tým, že máme o 12 obed, potom musíme
íst spat a potom znova jazdýme.
Celodenky to voláme.
Redaktor Centráčika: Je to asi
náročné..?

Strýco Jozef: Je to dost nálocné, pleto
jazdíme čo možno najcastejšie počas dňa.
Nohy nás bolia, ako tlačíme motolky.
Pleto aj musíme chodyt spat poobede,
lebo by sme to nedaly ani psychicky ani
fyzicky.
Redaktor Centráčika: Čo by ste
odkázali našim čitateľom?
Strýco Jozef : Ulčite nech majú dost
odvahy sadnút si na motolku a jazdyt. Aj
vtedy, ked sa im nechce. Tvldá lobota luze
plinása. Ale aj ladost. A mózu sa k nám
plidat a plíst si zajazdyt.
Redaktor Centráčika: Tak vám prajem
veľa úspešných kilometrov.
Strýco Jozef: Dakujeme.
Redaktor Centráčika: Ďakujem za
lozhovol.

V ďalšom rozhovore Vám prinášame
rozhovor s našou Ildikó, ktorá, ako vidno
na fotke v Centrčáčiku, jazdí na vláčiku.
Spýtali sme sa jej niekoľko otázok:

Slečna Ildiko: velaklát.
Redaktor Centráčika (D.H.): Jazdíte
podľa rozpisu a cestovného poriadku?
Slečna Ildiko: Áno. Ale aj nyje,
niekedy ideme viacklát (smeje sa).
Redaktor Centráčika (D.H.): Koľko
cestujúcich bežne veziete?
Slečna Ildiko: Vela (smiech)
Redaktor Centráčika (D.H.): To je
koľko?
Slečna Ildiko: Desat a osem.
Redaktor Centráčika (D.H.): To je
koľko?
Slečna Ildiko: Sedem a pet.
Redaktor Centráčika (D.H.): Jazdíte aj
v daždi?
Slečna Ildiko: Nyje!!! So ste!!!
Redaktor Centráčika (D.H.): Ja som
psychológ. Majú deti záujem o jazdenie?
Slečna Ildiko: Ano.
Redaktor Centráčika (D.H.): Aj
dospelí?
Slečna Ildiko: Nyje.
Redaktor Centráčika (D.H.): Beriete
aj cudzích?
Slečna Ildiko: Ano.
Redaktor Centráčika (D.H.): Koľko
trvá prestávka za kaštieľom?
Slečna Ildiko: Chvílu.
Redaktor Centráčika (D.H.): Len sa
najete a idete?
Slečna Ildiko: Ano.
Redaktor
Centráčika
(D.H.):
A mačky?
Slečna Ildiko: Sú tam, ale nedajú sa
chytyt.
Redaktor Centráčika (D.H.): Koľko je
vás rušnovodičov?
Slečna Ildiko: Bálskolko.
Redaktor Centráčika (D.H.): Ďakujem
za rozhovor.

Ildikó
je
zároveň
vášnivou
motorkárkou
Redaktor Centráčika (D.H.): Ako sa
vám jazdí na vláčiku?
Slečna Ildiko: Veľmi doble (smiech..)
Redaktor Centráčika (D.H.): Odkedy
jazdíte?
Slečna Ildiko: Od pledminulého
týždna (zasa smiech).
Redaktor Centráčika (D.H.): Koľko
krát jazdíte denne?
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Text: Daniel Herda, Foto: Daniel Herda

Krušpán is GONE
Príbeh
krušpáne

fiktívno-realistický

o slávnom

Krušpán odišiel. Zo služieb jej
veličenstva. Náš slávny krušpán, ktorý
rástol a rozvíjal sa celé desaťročia,
odišiel do zabudnutia. Stalo sa to takto.

Jednej
tmavej
noci
ožiarenej
Mesiacom, ktorý ležal pohodlne na
vankúšoch z mrakov, spieval si, pískal
si a trocha pofajčieval, vybrali sa
členovia istej hmyzej rodiny Ovínačky
krušpánovej na krušpán do Žitaviec.
Len tak, zadarmo.
Boli hladní a preto sa pustili
s vervou do obžierania listov krušpánu.
Celú noc ho žuvali a hrýzli až z neho
nakoniec
takmer
nič

a niekoľko silných chlapákov sa
vybralo na túto prácu. Tí sa do toho
pustili a zubami nechtami trhali pahýle
krušpánu von zo zeme až zem lietala
a pritom plakali za krušpánom. Uistili
sme ich, že na jeho mieste zasadíme
vtáčí zob a ten v plnej sile bude znova
rásť a ukáže krásu nášho Kruhu a slávu
nášho kaštieľa.
Nakoľko boli korene veľmi hlboké,
vykopávanie pahýľov boli veľmi
náročné.
Preto sme na túto prácu povolali
mini buldozér, ktorý ukončil slávu
krušpánu počas jedného dňa. Deti
z kaštieľa pracovali v plnej sile a snahe
celý deň. Boli to deti zo skupiny 2 a 3,
teda Rýchla rota a trojkári. Za ich
usilovnú prácu im na tomto mieste
chceme poďakovať a vážime si, ako
pracovali.

Vyfarbi:

Naši chalani z SUS 2 pracujú o stošesť.

nezostalo. Ráno, ako sme to zistili, sme
sa v našom krízovom štábe rozhodli, že
zaútočíme na hmyz. Vzhľadom na jeho
veľkosť a ázijský pôvod bol hmyz
trénovaný
v čínskych
bojových
umeniach a preto boj prebiehal bitkou
palicami, v tomto prípade zápalkami.
V tomto
nemilosrdnom
boji sme vyhrali.
Boj sme síce
vyhrali, lebo sme
boli trocha väčší, ale hmyzu bolo veľa
a zatiaľ čo sme my bojovali v menšom
počte, ostatný hmyz obžral celý
krušpán a ten zomrel. Mysleli sme, že
mu pomôžeme, ale nedalo sa. Preto
sme sa rozhodli, že chtiac či nechtiac,
musia ísť pahýle von zo zeme.
Vybrali sme najsilnejších členov
nášho slávneho kaštieľa, aby zo zeme
povytŕhali
pahýle.
Lomidrevo

Krušpán je definitívne vonku. Na konci ostala
len planina......

Krušpán držal v zemi tak, že sme ho
museli vytrhávať minibágrom.
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ČINNOSTI SKUPÍN

NAŠE AKTIVITY
SUS 2, SUS3, SUS 5, SUS 6, SUS 7, SUS 8

Aj
v tomto
čísle prinášame
množstvo našich aktivít, ktoré sa
nedajú síce vzhľadom na priestor
všetky, ale urobíme taký prierez
skupinami, aby bolo jasné, že
nezaháľame.
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Text: Dana Bujalková
Foto: Dana Bujalková

Nástenka či Nastenka?

Veľkonočné reminiscencie a dozvuky Veľkonočná výzdoba domu

Tematická oblasť výchovy: Oblasť rozvoja
záujmov
Výchovno-vzdelávací cieľ: rozvoj jemnej
motoriky
Prostriedky: polystyrén, farebné papiere,
krepový papier, fixky
Časové ohraničenie: 45 minút
Realizácia aktivity:
S deťmi som sa dohodla, že si vyrobíme
spolu nástenku, aby si na ňu mohli pripínať
svoje fotky alebo obrázky, ktoré sa im páčia.
Deti si same vybrali, akú nástenku chcú.
Niektorí si vybrali
obláčik, iný kvet alebo hviezdičku.
Z polystirénu som im vyrezala tvar, aký si
vybrali. Potom si deti z farebným a krepovým
papierom si každé dieťa dozdobilo svoju
nástenku. Potom obláčikom a hviezdičkám

Text: Bc. Viera Demová
Foto: Bc. Viera Demová

Text:
Foto:

Tematická oblasť výchovy: Oblasť rozvoja
záujmov
Výchovno-vzdelávací cieľ: rozvoj jemnej
motoriky
Prostriedky: polystyrénové vajíčka, špajdle,
fixky
Časové ohraničenie: 45 minút
Realizácia aktivity:
S deťmi sme sa porozprávali o veľkonočných
zvyklostiach. Čo je veľká noc, aký má
význam a ako ju vnímajú deti. Deti hovorili
svoje
názory,
vedeli,
že
súvisí
s kresťanstvom. Symbolom Veľkej noci je
pre ne maľovanie vajíčok, pečenie
Veľkonočného baránka. Rozdala som deťom
vajíčka, fixky a deti si ľubovoľne vymaľovali
vajíčka. Potom sme ich napichli na špajdle
a dali sme si ich do vázy k jarným kvetom.
Deti si skúsili, aké to bolo maľovať kraslice.
Aktivita sa im páčila.

dokreslili tvár. Nakoniec sme nástenky
pripevnili na stenu, kam deti chceli.
Vyhodnotenie aktivity: Deti si touto
aktivitou rozvíjali jemnú motoriku

Text: Bc. Helena Liptáková
Foto: Bc. Helena Liptáková

Môj dom – môj hrad
Tematická oblasť výchovy: pracovná
oblasť
Výchovno-vzdelávací cieľ: rozvoj
pracovných zručností a návykov
Prostriedky: hrable, motyka, rýľ, nožnice,
pílka
Časové ohraničenie: 60 minút
Realizácia aktivity: So všetkými deťmi som
vyšla von, na dvor. Každé z detí dostalo
nejakú úlohu. Niektoré deti polievali
kvetinové a bylinkové záhony. Staršie deti
okopávali záhony, rýľovali, trhali burinu.
Menšie deti odnášali burinu do kompostu.
Postupne sme opílili suché konáre na nízkych
stromoch, a popílili na menšie konáre, ktoré
využijeme pri opekačke. Napokon sme
upravili celý dvor.
Táto aktivita bola zameraná na rozvoj
pracovných zručností a návykov, deti boli
veľmi spokojné a hrdé na svoj výkon.
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X

Text: Daniel Herda
Foto: Daniel Herda

Mulder and Scully opäť

Text: Peter Barta
Foto: Peter Barta

zasahujú
(Máder a Skáliová)

Ukulele
Tematická oblasť výchovy:
vzdelávania
Výchovno-vzdelávací
cieľ:
nových zručností
Prostriedky: ukulele
Časové ohraničenie: 60 minút

to väčšou reálnosťou a hrôzou. Postavy
ich vnímali. Vedeli to aj vychovávatelia
M.H. a D.Č.
Bolo už neskoro utekať do kaštieľa a
skryť sa. Boli tam vonku, vystavení zoči
voči postavám, ktoré išli priamo k nim.
Postavy sa priblížili a oni boli
paralyzovaní. Potom omdleli.
Ich bezvládne telá našli až ráno
visieť akoby v beztiažovom stave asi 30
cm nad zemou vertikálne najskôr
zamestnanci CDR, pani upratovačka
M.P., ktorá privolala políciu a záchranku.
Vzhľadom
na
to,
že
vychovávatelia sa nachádzali aj vo

Oblasť
nácvik

Realizácia aktivity:
Malých chlapcov som si zobral do
obývačky. Najprv sme si zvolili akordy,
ktoré chlapcom išli najľahšie a začal som
s nimi cvičiť na ukulele. Chlapci si najprv
mysleli, že je to jednoduchá vec, no po
tom, ako si to skúsili zistili, že to až také
jednoduché nie je. Števkovi sa postupne
darilo hrať lepšie a lepšie. V nácviku hry
na ukulele sa budeme postupne venovať
dovtedy, kým sa chlapci naučia hrať.
Táto aktivita bola zameraná na rozvoj
záujmov. Chlapcov bavilo hrať na
ukulele.

Ukulele, ukulala, i á á á á á
pivo, stánky, minigolf
známym telám vzdávaš hold
plavčík, párky s horčicou
plávaš prsia na ten ostrov snov...ˇ
(Lojzo)

Magazín záhad z kaštieľa Žitavce

(Nevhodné pre deti do 15 rokov a citlivé

povahy)
Zásada č.1. v kaštieli Žitavce: „Nikdy
nechoď po kaštieli sám, hlavne nie
v noci“. Gróf Srákula, r. 1754.
Začiatkom mája 2020 boli
zaznamenané zvláštne telesá pohybovať
sa v okolí CDR Žitavce. Najskôr pomaly
krúžili nad Žitavcami a neskôr sa
presunuli do parku. Neidentifikovateľné
objekty stáli nepohnute niekoľko minút a
len osvetľovali stromy na okolí. Bolo to
približne o 23:11 minúte a 54 sekunde
miestneho času.
Na obchôdzke v parku CDR boli
práve vychovávatelia M.H. a D.Č. Obaja
zazreli
pohyb
neidentifikovateľného
telesa. Pozerali na
lietajúci objekt a mali
v sebe zmiešané
pocity. Skryli sa preto
za stromy. Mali však
pocit, že ich to teleso
vníma cíti, číta ich
myšlienky a presne
vie,
kde
sa
nachádzajú. Ich pocity prešli do istej

paniky až miernej hrôzy. Teleso sa
postupne znieslo z vrchu na zem. Ich
zdesenie stúpalo a teleso už bolo na zemi.
Z telesa vystúpili dve postavy.
M.H. a D.Č. hrôzou zdúpneli. To,
čo videli iba vo filmoch, bolo zrazu tu, s

zvláštnom svietiacom kruhu veľkom cca
10 metrov v priemere a 2 metre nad
zemou, privolaní boli špeciálni agenti
Máder a Skáliová.
U oboch zamestnancov bola
zistená zmena kože na zelenú a ružovú, v
z hlavy im vychádzali dve zelené tykadlá.
Oči mali dva krát tak veľké ako bežný
človek a len pozerali okolo seba.
Nevraveli nič. Vznášali sa nad zemou, čo
sa im deje občas aj teraz.
Niekoľko detí chýbalo. Tiež sme
nenašli dvoch zamestnancov: jedného
zamestnanca, ktorý prišiel asi prvý do
CDR ráno, nakoľko mal previesť dieťa
skoro ráno do iného zariadenia, sa našiel
iba skafander. Chýbalo aj auto.
Volkswagen. Neskôr sa zistilo, že prišli
do práce dvaja zamestnanci. Ani po
druhom nebolo ani stopy.
Inak nechýbalo nič, okrem instantnej
kávy Nescaffe a otvorených keksíkov
značky Marina z časti u vodičov. A štyri
cigarety.

Zamestnanci s tykadlami chodia do
práce a sú v pozorovaní. Zelená a ružová
koža (akoby ružové svietiace okrúhle
mapy na tele) im zostala a deti ich prijali
aj takýchto. V noci sa dejú v kaštieli
zhádané javy, sprevádzané zábleskami
zeleného svetla v noci v tmavých oknách
kaštieľa. U niektorých detí na skupine
boli zaznamenané tiež vyrastajúce tykadlá
z hlavy. Okrem zhoršeného česania
vlasov kvôli tykadlám sme u detí
nezaznamanali iné vážnejšie zmeny.
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Sú tu isté psychické prejavy, ktorým
aktuálne ešte nepripisujeme osobitnú
zvláštnosť a to je jav, že tieto deti občas
na chvíľu zastanú, pozerajú sa do prázdna
s otvorenými ústami, s ktorými začnú
zrazu pohybovať, ale zvuky nevydávajú.
Tiež sme občas zaznamanali narušenie
gravitácie,
čo
sa
objavuje
už
s pravidelnosťou a ich vznášanie sa nad
zemou, na obed a vo večerných hodinách
okolo 21:15 hodiny. Ležia akoby vo
vzduchu a nepotrebujú tak posteľa ani
matrac. Deti sú zakrývané paplónom
zvrchu.
Zvyčajne sa v tejto polohe deti
nepretáčajú na bok ani na brucho.
Vankúše prirodzene už nepoužívajú
a preto sa návliečky na paplóny na príkaz
vedenia perú častejšie ako návliečky na
vankúš.
Nakoľko počas obeda sa vznáčajú asi
20 cm nad zemou (tzv. levitácia) a majú
sťažený obed, dali sme im vyrobiť
predĺžený príbor. Vznášajúce deti však
zvyčajne s predĺženým príborom kŕmia
jendo druhé. Deti si vzájomne vychádzajú
s ostatnými deťmi
veľmi
dobre
a bezkonfliktne.
O niektorých
našich deťoch zo
skupiny,
ktoré
spávajú
z neznámeho
dôvodu v perináči
postele,
majú
zašpicatené zuby
a vychádzajú až
o polnoci (samozrejme rešpektujeme
právo detí na tmu) a napr. o chlapcovi,

ktorý sa mení na
vlkodlaka, ale
stíha opätovnú
zmenu do 7:00
a následne
aj
príchod do školy
a ťažšie sa mu
len
s
tými
veľkými sánkami počas premeny
artikuluje (logopedičke nechodí, deje sa
mu to v nočných hodinách, vtedy
nepracuje logopedička – pozn. autora)
alebo o deťoch s kruhmi okolo očí či
bosorkách a duchoch vám napíšeme
v ďalších číslach. O týchto a rôznych
iných fenoménoch vás budeme priebežne
informovať. Inak sa tu nič zvláštne a
osobitné nedeje.

ČO NÁM
KORONA VZALA
A ČO NÁM DALA

uvedomujeme, ako ľahko sa môže
život zo dňa na deň zmeniť. Nosiť
rúško a rukavice bolo pre nás najskôr
nepohodlné, no zisťujeme, že je
nevyhnutnosťou.

Daniela Marhevská

Avšak stále si myslíme - ako sa
hovorí - "Všetko zlé, je na niečo dobré"

(Úvaha)

aj Korona nás niečo naučila Pre deti
SUS 5 priniesla táto nutnosť- byť
doma- nový spôsob života. Začali sme
žiť tak, ako to situácia vyžadovala.
Ráno sme po raňajkách zasadli v
jedálni a každý z nás si naplánoval, čo
užitočné počas dňa urobí pre všetkých.

Každodenne

sme

svedkami

rozhovorov o novom ochorení, ktoré sa
šíri rýchlosťou blesku z jedného štátu

Z

núdze

cnosť?

Alebo

pokora?

Spolupatričnosť?
Nech sa to už nazve akokoľvek,

ochorenia

všetci same sa zhodli na tom, že krízu

zasiahla aj nás. Uvažujeme, či nám

musíme spoločne zdolať. Slovo nuda

niečo dala, alebo vzala.

stratilo význam a my sme si plánovali

do

druhého.

Pandémia

Zostali sme doma "uviaznutí" na
našej skupine a deň po dni čakáme,

také práce, ktoré nás zároveň tešili.
Spomenieme - upratovanie dreva,

kedy "to" skončí. Sledujeme televízne

vyčistenie

zašpinenej

steny,

vysielanie a každodenne prežívame

podhádzanie piesku, alebo upratanie

neuspokojivé štatistiky, informácie o

malého šuflíka so šijacimi potrebami,

tisíckach chorých a mŕtvych ľudí.

či zhotovenie nástenky pre potešenie.

Niekedy už nevládzeme takto žiť a

Cez nervozitu a napätie, strach a

všetci čakáme na deň, kedy si už

neistotu sme sa naučili mať strach aj o

vydýchneme a vrátime sa do bežného

iných, zmobilizovať svoje sily a byť si

života.

navzájom oporou. Myslíme si, že

Myslíme, že nám vzala istotu, ktorú
sme všetci mali. Zistili sme, že príroda
víťazí nad človekom a novovzniknutý
vírus dokáže zabíjať.

Korona spojila deti, vážime si zdravie
svoje i ostatných, ktorí žijú s nami.
Želáme si, aby Korona čím skôr
skončila a my si začneme žiť nový

Cítime sa bezbranní a bezmocní. Pri

život. Možno nás naučí viac si vážiť to,

pomyslení na to, že by mal niekto z nás

čo máme a tešiť sa z bežnej vychádzky

ochorieť, nás mrazí. Prestali sme

do mesta. Naučili sme sa, že sú veci,

chodiť do školy a zrazu sme si

ktoré zmeniť nemôžeme, ale to, čo

uvedomili, že tie pani učiteľky, ktoré

môžeme, je skúmať seba a stať sa

nám dávali toľko úloh nám zrazu akosi

lepšími.

chýbajú. Popoludňajšia vychádzka a
návštevy rodiny skončili a my si
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DANIEL HERDA

V našom CDR sme nezabudli ani
počas korona krízy na nové módne strihy
pre deti aj zamestnancov. Strihy boli
tentokrát vyrobené v spolupráci nášho
vedenia so skupinou SUS 8. Naša
kolegyňa, ktorá si robí postgraduálne
štúdium módneho krajčírstva Bc. V. D.,
vám predvedie nový hit v CDR. Vzor
Korona 2020, unisex. V CDR získala
prvú cenu a sama predviedla oblečenie
aj módne doplnky.
Gratulujeme
a povzbudzujeme
k ďalšej tvorivosti na tomto poli.
V obrázkovej časti uvedieme aj ďalšie
informácie
o oblečení
od
našej
návrhárky V.D.

Oblečenie pre deti. Veľmi praktické
prevedenie pre pohyb v domácnosti aj
vonku. Dieťa sa cíti v oblečení samo
sebou, strih je dobre nastavený aj na nižší
vek. Rukávy aj nohavicová časť sa dá
menším deťom vkusne vyhrnúť a oblečenie
tak dostáva ešte modernejší nádych. Deti
doslova bažia za týmto strihom.

Oblečenie napriek svojej uniformite
ponecháva prítomné rozdiely medzi
vychovávateľom a dieťaťom, nestrácajú
svoje postavenie a sú dobre rozoznateľní
v práci, v interéri a j v exteriéri.

Opustili
nás
Tu vidíme vzor pre dospelých.
Oblečenie je vzdušné, ľahko sa oblieka
a dobre sa v ňom pohybuje. Napriek
forme
kombinézy
zostvávajú
rozoznateľné telesné obrysy. Čierne
rukavice sú dobre voliteľným doplnkom
a zvýrazňujú bielu farbu oblečenia.
Vhodné na cestu do práce, na
spoločenskú udalosť, do prírody, ale
hlavne v práci.

Model Simon 1: oblečenie vhodné na všetky
príležitosti

Tento mesiac
nás a naše
rady opustil
Simon V. –
odišiel do RC.
Simon odišiel
na
dlhší
pobyt, pretože mal dlhodobé problémy
so správaním a bolo s ním ťažko vyjsť.
Preto šiel na skusy niekam inam.
Pobalili sme mu do kapsy koláče, kus
syra a chleba. Želáme mu veľa
úspechov na vandrovke a úspešnú
liečbu.

V mesiaci
máji
(17.05.2020)
odišiel od nás aj
Igor
Stojka
z SUS 2, nakoľko
sa akosi pomaly
stal už dospelým a vzal si ho strýko
domov. Igor sa veľmi tešil návratu domov,
hoci aj tu u nás mu bolo dobre. Igor bol
pohodový chalan a mali sme ho veľmi
radi. Igorovi prajeme veľa úspechov
v živote. Drž sa!

MICHAL,
GRATULUJEME!
DANIEL HERDA

Maturačný vinš
Hľa,
ešte len domutoval,
A pozri ho,
Už aj zmaturoval.....

Lebo chcel,
aby mu každý gratuloval
a závidel.

Tak teda gratulujem,
Už len pre ten dobrý dojem.
Je už z neho veľký maturátor,
Opraví ti pokazený karburátor.
Nevyrovná sa mu zo Žitaviec nik,
Opraví ti spojler, ostrekovač,
Ale vyklepe aj do hodiny nárazník.
Náš Michal je na to odborník,
Niet čo dodať,
Je to profesionálny automechanik.
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Úvaha Centráčika

MAJKA Z GURUNU
ALEBO LEN
ZVLÁŠTNE DIEŤA

Ale my nie sme z Gurunu, nie sme
vysnívaní rodičia, ktorí majú prísť,
budú plní lásky a pomoci a už potom
bude dobre. Prídu a oslobodia ju.
Prídu, vezmú ju od nás, ktorí sa za čas
ich neprítomnosti o ňu LEN starali.
Odídu s ňou a ona s nimi a možno len
hodia rukou alebo nás ohrdnú, lebo nie

Text: Daniel Herda
Foto: zdroje

Len málokto nepozná príbeh malej
Majky
z Gurunu,
dievčaťa
so
zamysleným,
strnulým
výrazom
a expresivitou v tvári.
Dievča, ktoré rozprávalo svojim
kamarátom, že je z Gurunu, že sem
k nám na Zem priletela a jej otec si pre
ňu príde?
Malej Majke verili iba jej
kamaráti - deti. Tým rozprávala,
z kadiaľ akože prišla, čo všetko vie, že
má rodinu a pod. Tí ju počúvali
z otvorenými ústami.

Dospelí si z nej robili posmech
a nebrali ju vážne. Ale Majka bola
pevne presvedčená, že prišla z Gurunu
a prídu si pre ňu a to aj navzdory tlaku
sociálneho okolia.
Majka, ako asi každý domovák,
snívala svoj sen, že pre ňu niekto príde

a bude k niekomu pevne patriť ako
k rodine. Ale otec nechodil. Ani mama.
Len sľubovali. Že prídu. To poznáme.

Majka však zostáva vo svojom
presvedčení, očakávaní a správaní,
ktoré je ladené jej predstavami
o návrate naspäť domov. Správa sa
zvláštne, netypicky. Chodí dole
hlavou, vidí svet dole hlavou a hore
nohami. Dokonca levituje, teda lieta
nad zemou a v oblakoch. Majka je
zvláštna a problémová. Povedali by
sme si, že to spôsobuje napr. detský
domov, že sa takto správa,
nepochopenie,
cudzosť
sveta,
v ktorom musí žiť od príbuzných. To
je pravda, ale iba sekundárna.
Prvotná príčina a bolesť je
opustenie
jej
vlastnými,
príp.
zavrhnutie rodinou alebo ľahostajnosť
a nestarostlivosť. Dôvodov môže byť
mnoho, viac či menej vinných alebo
nevinných. Majka je dieťa postihnuté
opustením a roztrhnutím vzťahovej
väzby od najbližších rodinných
príslušníkov. A práve tí sú príčinou jej
osudu a toho, že musí lietať nad zemou
a predstavovať si, ako je na Gurune.
Dospelí okolo nej jej nedokážu
poskytnúť presne to, čo je na snovom
Gurune. Žije akoby vo vyhnanstve.
A tu s ňou aj my, dospelí, ktorí s ňou
žijeme a pracujeme ako s dieťaťom
z domova, čakáme, počúvame ju

a snažíme sa jej akosi nahradiť ten
vysnívaný Gurun.

sme z Gurunu.
Sme len obyčajný detský domov
(CDR), ale SME s každou Majkou, či
už je z Gurunu alebo z Kozároviec.

Sme to my, ktorí s ňou prežívajú
agóniu
opustenia,
vnútorných
pochodov, ktorým nerozumie ani ona
ani my si to nevieme predstaviť, čo to
je za bolesť, keď vás rodina opustí
alebo sa z rôznych dôvodov dostanete
mimo rodinu. Prežívame aj často
prejavy detí z dôvodu vnútorných
problémov z opustenia. Detský domov
môže byť zlý kvôli tomu, že je chtiac
či nechtiac posväcovaný touto
bolesťou, ktorá má rozne podoby,
väčšinou negatívne. Môže to byť viac

či
menej
nevhodné
správanie
a neschopnosť pristôsobiť sa na život,
ako to je v prípade Majky z Gurunu.
Jej vnútorná uzavretosť a ňou
spôsobené poškodenie znemožňuje
dospelým okolo nej dostať sa k nej. Nie
je to možné. Niekedy áno. My sme
s ňou a budeme s ňou. Hoci vieme, že
rodičia z neexistujúceho Gurunu sú
a budú tí vysnívaní lepší, vhodnejší,
ideálnejší. Hoci môžeme urobiť chybu
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vo výchove a pochopení toľkých a
rozdielnych detí – že hneď
nespoznáme
Majku
že
je
z GURUNU.
Možno raz Majka pochopí, že
detský domov alebo CDR je viac ako
ten zlý, to nutné „zlo“.
Prvotný problém vzniká, žiaľ,
doma. Fyzický aj psychologický
priestor CDR je miestom, kde si malá
Majka rieši a bude riešiť prirodzené
potreby a svoje vzťahy s rodičmi či
príbuznými, ktorí ju opustili. Často sa
to deje tak, že nevedome prenáša svoj
hnev a frustráciu na tých, ktorí s ňou
žijú a pracujú. Detský domov bol a je
nutnosť, ktorá vyplynula z dôvodu
nestarostlivosti, opustenia alebo iných
závažných dôvodov rodičov či
príbuzných voči dieťaťu. Dopad na
psychicku a život dieťaťa môže byť
viacmenej rovnaký.
Určite nás mrzí ako CDR
skutočnosť, že sme vnímaní skôr
negatívne. Myslíme si, že aj napriek
týmto negatívnym konotáciám, ktoré
takéto zariadenia majú, pracujú v nich
ľudia, ktorí sa skutočne zodpovedne
starajú o deti, záleží im na nich, hoci
sme vnímaní niečo ako posledná
inštancia a stanica pre deti. Ďakujeme
aj všetkým tým, ktorí nás podporujú,
fandia nám, chápu, že detský domov
alebo CDR je z dôvodu ťažkých
osudov detí miestom zmiešaných
pocitov: miestom s láskou, radosťou a
pohodovým spolunažívaním, ale aj
miesto bolesti v duši detí, ich
vnútorného opustenia, ktoré sa
prejavuje rôzne: uzavretím sa dieťaťa,
hnevom, dištancovaním sa od druhých,
ale aj práce s takýmito deťmi.
Našou prvotnou úlohou je pomôcť
navrátiť deti naspäť do rodiny, pomôcť
obnoviť vzťahy a získať tak pevnejšie
miesto na život. CDR-ká majú
z aúlohu deti chrániť, vychovávať,
viesť a starať sa o ne. Niekedy to nie je
ľahké, zmeniť nevhodné spôsoby detí,
ktorým boli naučené, vznikajú aj
nedorozumenia a trenice. To však patrí
k výchove a vzťahom. Deti musíme
chrániť pred nezodpovednými ľuďmi.
Občas
sa
cíztime
neprávom
kritizovaní, že ťaháme za kratší koniec
za našu prácu a snahu a niekedy aj
kritizovaní tými, ktorí by sa mali o deti
starať a nerobia tak.
CDRká tvoria deti, ale aj
zamestnanci, ktorí s nimi pracujú a na
ktorých sa niekedy zabúda. Naše deti
nepotrebujú len rôzne oslavy, obrovské

akcie, ako každodenných kvalitných
ľudí, ktorí sa o nich starajú.
Počas mnohých oslavách a akciách
sa deti z CDRiek vystreľujú akože na
Gurun, ale Gurun to nie. Môže to byť

pocit akejsi divnej oslavy bez koreňov,
ktoré im vytvárajú ich self, ktoré môže
byť zmätené, že je zrazu oslavované.
A podobné fenomény... Naše v deti
potrebujú vzťah, potom dary a
materiálne zabezpečenie, ktoré je
potrebné, aby sme s nimi mohli
zmysluplne pracovať. Potrebujú byť
rozumne
obdarovávané
a sýtené
vzťahmi. Ak je „matéria“ založená na
vzťahu a láske, tak potom je všetko
v poriadku.

CDR-kám ZDAR!!!
Zdroje:
Fotografie:
1.Archív TV Markíza.
2.https://www.ahaonline.cz/clanek/retroskandaly-aneb-legendy-pod lupou/128312/tezkyosud-majky-z-gurunu-z-bezdomovkynetramvajackou.html
3.https://www.cas.sk/fotogaleria/326971/majkaz-gurunu-fascinovala-vsetky-deti-serial-prisielza-socializmu-s-nevidanymi-efektmi/1/
4.https://www.dotyk.cz/magazin/pohnuty-osuddetske-hvezdy-majka-z-gurunu-prisla-o-deti-aridi-tramvaj-20200822.html
5.https://www.rtvs.sk/televizia/clanky/219576/po
silnujeme-detske-vysielanie-prileti-aj-majka-zgurunu

MENINY A NARODENINY
SUS 6
TEXT: DANIEL HERDA

Meniny a narodeniny
Narodky má každý rád,
Či už je to dobrý človek
Alebo len darebák.
Gratulujeme však všetkým –
rad za radom každému,
Dobrému,
Zlému
Peknému
A aj trocha pokrčenému,
Väčšiemu,
Menšiemu
Alebo aj tomu trocha prikrčenému.
Dáme si z tortičky do hlavičky,
Aby sme v nej mali na chvíľu
dobré myšlienočky.
Mňamy, mňamy, mňamky,
pozerám, že nám došli slamky.
Obložené chlebíčky sú už v
chladničke,
Zmrzlina uložená v mrazničke,
Narodky práve horia vo sviečke.
Keď sfúknem jej plameň,
Bude mi už amen.
Mám práve 102 rokov,
Cítim sa, ako by som vonku
zmokol,
Neviem, čo mám robiť,
tak sa len tak usmievam,
Veď aj tak to permanentne
robievam.
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V máji sme stavali máj, teda
ozdobovali, aby sme nemuseli ničiť
stromy a lesy, ktorých máme už len tak
tak. Dievčatá sa tešili, chlapci sa tešili,
že môžu ozdobovať a všetkým bolo
celkom fajn.

Nákuk do profirodín
Daniel Herda

Teta sociálna vedie deti správnym smerom.

Naše profirodiny, tíško si pradúce
pod rúškom koranavírusu, sedeli
doma, pracovali, hrali sa a žili vedno
pospolu. Aj pre nich bolo toto obdobie
náročné a namáhavé a preto im
venujeme priestor na prezentovanie
svojej práce a fungovania. Hľa, tu je
dôkaz:

Já čekám!

NAŠE RADY DOPLNILI

Prírastok

AUTOR: DANIEL HERDA

Dobré vzťahy v profirodine sú základom
všetkého.

Aj zmrzlina je základom dobrých vzťahov.

Ekomáj
Tento krát nie bocian, ale pani kurátorka
priniesla do profirodiny nového člena do
súrodeneckej zostavy.

Stavali sme ekologický máj
Autor: Daniel Herda
Foto: SUS2, SUS 5

HVIEZDA

PRICHÁDZA

Z

VÝCHODU
Presne

štvrtého

mája

o 7:00

miestneho času pribudla do našich
radov nová p. psychologička, Mgr.
Diana Ogrurčáková. Doplnila tak
zostavu psychológov na počet celkom
3 kusy. Vznikli tak Traja Mudrci z
Nitry: D+D+D, Daniel, Dáša, Diana.
Posväcovať naše príbytky budú v
pravidlených intervaloch a sledovať
hviezdu oznamujúcu príchod niečoho
lepšieho. Kolegyňu takto vítame v
našich

Rodinné foto: Čechov: Tri sestry...

Jablkový máj je pripravovaný miestnymi
horolezcami z SUS 5.

radoch

a

tešíme

sa

na

prískočné.
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Umelecké predstavenie CDR

Šikovné ruky rukaté

V dnešnom
čísle
prinášame
a predstavujeme našich nádejných
umelcov a šikovné talenty z našich
radov.

Nezbedníci – SUS 6
Kompletná zmena okolia skupiny.
V dnešnom čísle prinášame ukážky
z Rúk rukatých šikovných. Aktuálne
skupina Nezbedníkov SUS 6. Robia
rôzne činnosti, možno ani sami
nevedia aké, ale je to veľmi zaujímavé
a ukázali sa naozaj ako veľmi šikovní,
zruční a aktívni. Robiť niečo
zmysluplné je často veľmi zmyslupné
a prináša ja zmysluplné výsledky.

Ronald Toráč: (SUS 8)
Ronyho zaujíma a bavia „graffity
písmo“ a v tomto čísle prinášame
niečo z jeho tvorby, ktorú nám
poskytol. Želáme mu veľa chuti do
ďalšej tvorby:

Adrián Buch
Aďo nám nakreslil balón, lebo
by chcel zdrhnúť do školy na balóne,
nechce sa mu peši či busom. Chce ísť
takto exkluzívne. Má to však zakázané,
lebo míňa vreckové na kúpu plynovej
bomby (keď ju má prázdnu rovnako
ako peňaženku, čapuje si bombu
v kuchyni zo šporáka, čo je
nebezpečné a má to zakázané).
A zároveň mu neostáva na
cukríky a čipsy a kým priletí, je po
prvej vyučovacej hodine a má problém
aj s pristávaním na ihrisku školy, často
si mýli ihriská a vrecia piesku hádže po
ľuďoch, keď odchádza zo školy na
balóne.

Rony

Does

Gratulácia k meninám kusom dreva. Rezbár
určite taký darček ocení.

Určite z toho bude niečo zaujímavé. Prút
alebo aj vyrezávaná socha.

Lost

Michal Kotlár:
Michal
sa
rozhodl
nasledovné. Veríme, že
umeniu a pomenujete si
Maľba je prinajmenšom
v stvárení témy. Dominuje
slnko alebo to nie je slnko?

nakresliť
rozumiete
to sami.
zaujímává
niečo ako

Sladké reminiscencie na mazácku vojnu.
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Lienky SUS 7
Po
invázii
čínskych lienok
tu máme príchod
lienky
pneumatikovej
s deťmi priamo
na SUS 7 - na
skupinu Lienky.
Dizajn
hodnotíme ako
výborný,
vystrihnuté ako
z rozprávky.

Ukáž, podrž to, JA ti zarežem do prsta.

Aj tu vidíme
lienku
„osem
bodkovú“
v akcii, ako
maľuje a skrášľuje skupinu. Lavička pomaly
červenie.

Zeleninku uvádza a prednáša aj profesorka
Emka Kalerábiková, Danko Mrkvička, Mirko
Cibuľka a Rachma Feferónková.
Rýchla rota (SUS 2)
Dedo-les
Na našej FCB stránke CDR Žitavce nájdete
voľne štruktúrovanú tanečnú verziu Dedoles.
Odporúčame sledovať tanečnú kreáciu
vedenú
našou
novou
kolegyňou
a supervychoškou Kristínou. Je možné sa
pridať a naučiť sa tanečné pohyby priamo
z videa. Naša kolegyňa Kristína vám prinesie
aj nabudúce ďalšiu tanečnú formu, nakoľko
sa profesionálne venovala tancu.
Umelecký tanečný prednes skupiny SUS

Mimoň
v montérkach
stráži skupinu vo
dne aj v noci.
Stojí na žumpe,
keby bol niekto
náhodou smädný
a pomýlil
si
chladenú vodu so
žumpou.

Šurovanie v rytme hudby.

2 – Rýchla rota

Hľadáme poklady zakopané v dávnych
dobách.
Lienky budujú predzáhradku.

Tu vidíme Rýchlu rotu v jednej z ich
mnohých a premnohých aktivít, kolo kaštieľa
a ich prácu si veľmi ceníme!

SUS 5 – Štvorlístok
Roľnícka beseda

Už sa sem nikto nedostane - elektrický
plot je hotový....

Na stránke FCB Centrum pred deti
a rodiny Žitavce nájdete aj záznam
z roľníckej besedy našich detí, ktoré
predstavili pestovanie zeleniny a ovocia vo
svojej záhradke.
Redaktorkou programu je Daniela
Marhevská, zodopovedná vychovávateľka
SUS 5. Deti vám predstavia, čo pestujú a na
čo sa čo využíva. Napríklad sa dozviete, že
rastlina „vegeta“ sa používa na maslový
chlieb.
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Tu vidíme výber najlepších športovcov CDR Žitavce z radov
vychovávateľov a detí. Tí, ktorí ležia sú najviac unavení, tí menej unavení
sedia a tí neunavení stoja. Vľavo prvého v druhom rade vidíme
p.riaditeľa – kvočiaceho a spokojného z úspešnej akcie. Vedúca ÚSD
štvrtá v druhom rade sprava ukazujúca, kvočiaca.

INFORMÁCIE: POĎAKOVANIE, SPOMINEKA: PRVÉ OLYMPIJSKÉ HRY

KARANTÉNA A TESTOVANIE NA COVID19
CDR Žitavce sa zapojil do súťaže stvárni maskota
Európskeho olympijského festivalu mládeže 2021. Síce sme
nevyhrali, ale zúčastnili sme sa, podľa rovnakého hesla: „nie je
podstatné vyhrať, ale zúčastniť sa“. Zatiaľ sme nevyhrali sme,
ale mohli by sme. Škoda, ak nevyhráme. Ostanú nám oči pre
plač, ale aj možnosť zapojiť sa znova v budúcnosti. Preto si
utrieme slzy a prestaneme nadávať a pôjdeme do toho znova.

Testovanie
Aj u nás sa uskutočnilo „rýchlo“ testovanie detí
a zamestnancov CDR.
Zuby nám drkotali, lebo sme videli, že nám z prsta budú brať
krv. A vraveli nám tiež, že to nebude bolieť. Bolelo, ale všetci
sme sa tvárili, že nie. Boli sme hrdinskí a plakali sme až
potom na WC, kde to nikto nevidel.

Nieje podstatné , že sme trocha oslaninkovaní, ale to, že
sme sa zúčastnili a prekonali sami seba.
Olypmpisjké hry vs. slaninka
Skupinová fotka hore nám pripomína prvý Olympijský deň
CDR Žitavce, ktorý sa uskutočnil v júni 2019 pod záštitou
nášho nového pána riaditeľa Mgr. Petra Ráceka.
Všetci sme športovali, ako sme vedeli, precvičovali sme svaly
a natriasali slaninku, iní aj menšie podbradky a rôzne
pneumatiky na sebe. Ale snaha sa cení a pre mnohých z nás to
bolo inšpiráciou, aby sme so sebou niečo robili a dokázali napr.
pešo prejsť z jednej časti budovy kašiteľa do druhej aj bez
služobného vozidla. A bol nám inšpiráciou aj gulášik, ktorý
sme mali pripravený, lebo za dobre odvedenú prácu si
zaslúžime dobré jedlo a energiu. Pevne veríme, že sme vydali
viac energie ako sme prijali v guláši a prídavných jedlách. A ak
nie, tak sa utešujeme tým, že kto je troška bacuľatý
a slaninkovitý, je aj celkom pekný a nemá vrásky! Tešíme sa
na budúci rok. Na guláš aj na šport. Najlepší športovec získava
na rok putovnú helmu Asterixa. Objemnejší opasok Obelixa....
(nebol ešte odovzdaný...).

Karanténa
Na dlhšom pobyte v karanténe boli tri dievčatá, Antónia,
Renáta až z Čiech a Denisa od nás. Zároveň sa vrátili z úteku.
Tiež bol v karanténe Nikolas a tiež sa vrátil. Nakoľko bola
karanténa kvôli COVID19, museli byť umiestnení a testovaní,
aby nenakazili náhodou ostatných. Utekali, utekali a utekali, až
dobehli naspäť k nám. Vítame ich naspäť a držíme palce, aby
sa im darilo.

Testovala nás pani doktorka Švecová, ale aj šikovná
teta Anička a Danka. Celkom im to ide, kto vie, či nie sú
v spolku upírov, keď tato profesionálne odoberajú krv.
Ďakujeme!! Boli sme negatívni, ale brali sme to pozitívne.
Všetci sme odchádzali s boľavým prstom a v ten deň už sme
nemohli hrať na klavirí.
Jedni
z prvých
detských odvážlivcov
na fotke pod textom.
Neplakali. Iba troška.
A dostali
cukríky.
Červené,
zelené
a žlté. Všetky chutili
super, ten zelený
trocha ako šampón,
ale v tom dobrom
zmysle. Deti chrúmali
vo veľkom. Od tety
Adriky. Ďakujeme, aj
nabudúce môže byť.

Tu už vidíme
proces odberu.
Ťuk do prsta
s malou
ihlou.
Držali sme a aj
sme vydržali!
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Z DENNÍKOV VEDENIA A ZAMESTNANCOV

IMPERTINENTNÝ, VÝŽIVA, DOBRÁ RADA A INÉ
DANIEL HERDA Z denníka psychológa: Impertinentný?
Mnohí z nás veľmi často a frekventovane používajú počas dňa cudzie slovo impertinentný, či už v odbornom tíme, na
ekonomickom oddelení, oddelení občasných opráv a údržby alebo vo výchove.
Toto časté slovo si však zamieňame alebo ho aplikujeme nevhodne či v nevhodnom kontatexte. Ako verbálny
psychoterapeut by som chcel upozorniť na nevhodné využívanie slova a uviesť veci do poriadku. Mnohí slovo zamieňajú
za slovo nekompetentný, čo je však zavádzajúce. Odporúčam využívať skôr slovo nesvedčný, ktoré je významovo
bližšie a vhodnejšie a tiež sa ľahšie vyslovuje. Nehovoríme preto, že napr. ujo psychológ, ujo vychovávateľ alebo teta
vychovávateľka je impertinentný/á, ale nesvedčný/á (tzn. ujo psychológ je vulgárny/a).
DANIEL HERDA Z denníka vychovávateľky: Ako vybudovať perníkovú chalúpku v CDR?
Pri príjme dieťaťa je potrebné dieťa uhostiť, najlepšie perníkom, ktorý si môže odtrhnúť priamo z fasády domčeka,
na ktorom bude bývať. V ďalších dňoch pri stravovaní a výchove je potrebné postupovať takto: dieťa kŕmime
počas obdobia asi cca pol roka alebo dlhšie a hodnotíme podľa váhových prírastkov. Deti kŕmime perníkom a
rôznymi dobrotami. Po období výkrmu pokračujeme tak, aby nás deti nešupli do pece namiesto seba. To sa môže
stať a stáva častejšie, ako by sme si mysleli. Lopatu do pece skladujeme v pivnici, aby ju na dvore niekto nevzal a
nespeňažil. Pec môžeme budovať na dvore. Dávame si pozor, aby sme si zbytočne nesadali na lopatu, keď budeme
deťom vysvetľovať, ako si majú sadnúť na lopatu. Vo viacerých prípadoch sa naozaj stalo, že vychovávateľ/ka
skončili v peci.

PÍŠE ŠÉF
AUTOR: DANIEL HERDA

Takto by som napísal: je úplne jasné každému, kto je tu Boss. Ak to nie je niekomu jasné, tak skôr
či neskôr mu to jasné bude a ak mu to jasné nebolo a nebude, tak mu to (žiaľ pre neho alebo ju) teraz
či raz bude a asi im to bude aj ľúto. Čas hrá pre mňa. A čím má niekto dlhšie vedenie a hrá sa za
mňa na bossa, tak SORRY. Bum-bum-bum. V nestráženej chvíli. Čáo.
(S)NEŽNÉ SLOVO VEDÚCEJ (AUTOR: DANIEL HERDA)
EXISTUJÚ DVE PRAVIDLÁ

Je veľmi dobré si poznamenať nasledovné do našich hlavičiek:
Pravidlo číslo jedna: Vedúca má vždy pravdu.
Pravidlo číslo dva: Ak nemá vedúca pravdu, platí pravidlo číslo jedna.
Ďakujem za porozumenie. Môžete si to zapísať do zošitkov.

Z denníka údržbárov: Liečba záchoda vykazujúceho porochy správania

Nielen deti a dospelí mávajú problémy so správaním, ale aj mnohé veci. V dnešnom čísle nám krátko
porozprávajú naši traja ujovia údržbári o neposlušnom záchode. Záchod smrdel a smrdel, dni a noci. Nedal
si povedať. Mnoho krát sa ujovia údržbári snažili mu dohovoriť. Dohovárali mu, robili to po dobrom aj po
zlom, vyhrážali sa mu, aj sľubovali hory doly, sľubovali guličky do záchoda wc-bref, nie z Lidla a kvalitný
trojvrstvový prapier. A nič. Záchod smrdel a smrdel. Ale chyba bola niekde inde. Záchod smrdel, lebo sa
nevedel inak správať. Museli ho zasilikónovať. Ak mu táto intervencia nepomôže, tak ho vymenia. A na
jeho miesto príde iný záchod. Záchod dostal časové ultimátum a môže sa napraviť. My mu.
pomôžeme, budeme ho dennne navštevovať splníme jeho malé aj veľké potreby. A budeme ho splachovať.
Veríme, že bude spolupracovať Ujovia údržbári v akcii. Nič nie je pre nich problém, všetko vyriešia, aj neposlušný záchod, aj hadicu
z vysávača, ale aj pokazený vodovod, kúrenie a zagitujú všetko. Doplňujúce štatistické ukazovatele: Poruchy správania vykazuje zvyčajne
asi 6-8% záchodov v CDR. Vyššie percento, až 15-18 % problémového správania primárne sprevádzané hlavne vzdorovitosťou
a opozičnou poruchou vykazujú záchodové dosky. Toľko z výskumu našich ujov udržbárov realizovaných na vzorke 34 záchodov
v období sledovania 5 rokov.
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Rozprávka pre deti na dobrú noc

Pampúšik
Za nevysokou horou, za
nehlbokou riečkou, celkom pod
lesom, ukrýva sa záhradka. Malá,
neveľká – klobúkom by si ju
zakryl, ale je to záhradka, so
všetkým, čo k nej patrí. A pri
záhradke stojí malý domčúrik
s maličkým okienkom a za
okienkom žije, nažíva, starenka a
starček.

„Vypĺznutý, vychudnutý lesný trubač, samouk. S nenásytným prázdnym
bruchom, volajú ma sivý vlk.“
„Ja som pampúch, pampúšik,
mäkký ako vankúšik.
V múčnici ma pozmetali
a na masle pražili.
Na oblôčku ochládzali,
ale neustrážili.
Chrumkavý a ružovučký
s okrúhlučkým bruškom,
kotúľam sa dolu vrchom,
sem-tam hore vŕškom.
Tramtarara tramtaram,
po svete sa kotúľam.“

„Starček,“ pýta sa starenka,
„čo by si chcel dnes na obed?
Varené
zemiačiky,
pečené
zemiačiky alebo zemiakovú kašu?“

„Ako, keď ti utečiem? Nedobehla ma starenka, starček nedolapil, ani ty ma
veru nezješ, hoci si sa chlapil. Tramtarara tramtaram, do sveta sa odgúľam.“

„Zasa iba zemiaky,“ hundre
starček.

A kotúľ, spustil sa dolu brehom, že si vlk sotva stihol oči pretrieť. Kotúľa
sa, pampúšik, kotúľa a stretne medveďa.

„A čo iného, keď nemáme
ničoho, iba tých pár zemiačikov?“
„Starenka, keby si mi tak upražila pampúšik, to by bolo mňam, mňam.“
„Starček, starček, čo si ty len nevymyslíš? Vraj pampúšik!“
„Taký pekný, ružovučký, zvrchu chrumkavý, a vo vnútri mäkučký ako
páperový vankúšik.“
„Tebe sa sníva? Kde by som vzala na pampúšik múku?“
„Pometieš trochu po múčnici, povymetáš jej všetky rohy, a možno sa múky
na jeden pampúšik nametie.“
„A keby som aj múky namietla, kde vezmem smotanu na zamiesenie?“
„V komore v kúte stojí mliečnik plný mlieka a na ňom isto iste troška
smotany pláva. Pozberaj ju a zamiesiš cesto na pampúšik.“
„Aj keď múku pozmetám a smotanu pozberám, kde vezmem maslo, aby
som na ňom mohla pampúšik vypražiť?“
„Keď máš smotanu, máš aj maslo. Smotanu v múteľnici zmútiš a maslo
zoberieš.“
„Ále, koľko to bude trvať kým smotanu zmútim…“
„Kým zmútiš smotanu na maslo, aspoň ti cesto poriadne vykysne. Ale keď
sa ti to zdá dlho, vyškrab poriadne lyžicou maselnicu, a isto iste masla na
upraženie pampúšika naškriabeš.“ A tak starenka múčnicu povymetala, za
hrsť múky namietla, so smotanou zamiesila, a keď cesto vykyslo, na masielku
upražila pampúch. Pampúšik do ružova upečený, z vrchu chrumkavý a vo
vnútri mäkučký ako páperový vankúšik. Položila pampúšik na podokenicu,
aby vychladol.
„Starček, starček, nože sa pozri, aký krásny pampúšik sa mi podarilo
upiecť.“
„Pampúšik? Veď je to pampúch, pampúšisko, a ako krásne vonia!“
zaradoval sa starček.
„Počkáme kým vychladne, potom ho zjeme, mliečkom zapijeme…“
„Aký je len utešený. Veru by ho tuším bola škoda aj zjesť – žiari v okne
ako malé slniečko.“
Ale dlho bolo pampúšikovi ležať, polihovať. Schytil sa a kopŕc – začal sa
kotúľať z okna na truhlicu a z truhlice na zem a tam pod lavicu. Starenka
skočila, ohreblo schytila, beží za pampúchom aby ho lapila. Lapala, lapala, no
nedolapila. A pampúšik – guli, guli ku dverám. Vyskočil aj starček, lopatu
pochytí, beží za pampúchom, hádam ho dochytí. Ale pampúch kotúľa sa guli,
guli, hop a skok. Cez prah skočí, dvor prefrnkne, dogúľa sa do vrátok. A už
hybáj – po cestičke dolu kopcom cez potok. Kotúľa sa on ďalej a ďalej, vždy
ďalej a ďalej. Kotúľa sa pampúšik po ceste a stretne vlka:
„Postoj, pampúch, pampúšik, dozlatista vypečený, zlatúšik.“

„Keď je to tak, nuž ťa zjem!“

„Postoj, pampúch, pampúšik, dozlatista vypečený, zlatúšik. Ja som
medveď ťarbák. Som kráľ lesa, šírim strach. Všade, kde sa zrazu zjavím, každý
volá na poplach. Teba teraz pampúch zjem.“
„Ako, keď ti utečiem? Nechytil ma starček, starká, vlk ma nedolapil, a ani
ty ma veru nezješ, hoci si sa chlapil. Tramtarara tramtaram, do sveta sa
odgúľam.“
A kotúľ, spustil sa dolu brehom, že si medveď sotva stihol šmatľavými
labami oči pretrieť. Kotúľa sa, pampúšik, kotúľa a stretne líšku.
„Postoj, pampúch, pampúšik, dozlatista vypečený, zlatúšik. Ktože si? Číže
si? Namôj veru, pekný si. Ja som líštička kmotrička, prefíkaná hlavička.
V mojich zuboch často skončí sliepka ba aj kačička.“
„Ja som pampúch, pampúšik,
mäkký ako vankúšik.
V múčnici ma pozmetali
a na masle pražili.
Na oblôčku ochládzali,
ale neustrážili.
Chrumkavý a ružovučký
s okrúhlučkým bruškom,
kotúľam sa dolu vrchom,
sem-tam hore vŕškom.
Tramtarara tramtaram,
po svete sa kotúľam.“
„Pekná je tvoja pesnička, ale ja som stará, zle počujem, nože poď bližšie,
ešte, až sem, a zaspievaj hlasnejšie. Sadni si mi na ňufáčik, ty môj krásny
speváčik.“ Pampúšik si sadol líške na ňufáčik a zaspieval:
„Ja som pampúch, pampúšik,
mäkký ako vankúšik.
Tramtarara tramtaram,
po svete sa kotúľam.“
Vtom líška otvorila velikánsku papuľu a už – už chcela pampúšik
prehltnúť. Keď vtom, kde sa vzal, tu sa vzal, zrazu sa prigulikal ježko pichliač
a urobil líške do chvosta pichliačmi pich, pich, pich, že sa jej hneď a zaraz
odnechcelo prehltnúť pampúšik. A pampúšik rýchlo kotúľ, už sa aj gúľal preč
a preč, čo najďalej od tej strašnej zubatej papule. A ktovie kam by sa bol až
zakotúľal, možno až na kraj sveta, ale ježko sa stočil do klbka a pampúšik
predbehol:
„Stoj, pampúch! Už aj stoj!“
„No, opäť ma tu chce niekto zjesť. Už ma to otravuje. Kamarát, daj mi
pokoj. Aj tak ti utečiem. Pozri. Tramtarara tramtaram, do sveta sa odgúľam.“
Môžeš sa, pampúšik, gúľať, kotúľať ako len chceš, pichľavá ježkovská guľa
rýchlo sa kotúľa tiež. Tej veru neujdeš. Vieš? Na pichliačoch odnesiem ťa
pekne nazad v tejto chvíli, k starenkea starčekovi, aby sa ti tiež potešili.“
A tak sa aj stalo. Starček a starenka sa pampúšiku potešili, ježka štedro
odmenili.

„Najprv hádam, ty sa ráč, predstaviť sa, čo si zač.“
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Autor: Laura Kurucová

Nakoniec to najlepšie – zábavka. Naša externá spolupracovníčka z južného Slovenska Laura Kurucová
nám prispela zaujímavými úlohami a hlavo-lámkami. Laure ďakujeme a tešíme sa na ďalšie podnetné
príspevky!
Svoje výsledky posielajte do kaštieľa CDR Žitavce poštovým holubom alebo vycvičenou sovou.
Nevycvičenú neposielajte. Ani holuba, aj tak neprídu. Za každú správne vyriešenú úlohu dostanete pochvalu
pri naštarovanom umytom služobnom aute (dácia logan) a mentolový cukrík od vedúcej ÚSD. Kto vyrieši
všetky úlohy, môže sedieť v služobnom aute na zadnom sedadle (dácia logan) pol hodinu (na slnku alebo
v garáži – je možné si vybrať). Počítajte spolu s tetami a ujovcami vychovávateľmi.
1. Čo je finančná gramotnosť?
2. Dve sestry, Ema a Jana sa rozhodli, že si chcú cez leto privyrobiť. Matka týchto dvoch sestier im navrhla, že môžu celý týždeň pomáhať v záhrade
so zberom marhúľ. Za každú plnú debnu marhúľ im účtovala 2€. Na konci týždňa mala Ema pripravených päť debničiek, avšak štyri z nich boli naplnené
len do polovice. Jana mala plné celkom štyri debničky, pričom piatu mala naplnenú len do polovice, no rozhodla sa, že marhule z nej presype do jednej
zo sestriných debničiek. Keďže Jana svojej sestre pri zbere čiastočne pomáhala, Ema sa rozhodla, že jej daruje 15% zo svojho zisku.
➢ Ktorá zo sestier mala viac debničiek marhúľ?
➢ Koľko peňazí mala na konci týždňa Ema a koľko mala Jana?
3. Tibor si celých desať dní zapisoval, koľko peňazí míňa na sladkosti. Do obchodu chodil každý tretí deň, pričom pri prvej návšteve obchodu minul
13,50€. Pri druhej návšteve minul o 25% menej a pri tretej návšteve si kúpil len balík cukríkov, ktorý stál pôvodne 4,69€, no bol v 15% zľave.
➢ Koľko peňazí minul Tibor pri druhej návšteve obchodu?
➢ Koľko stál balík cukríkov po zľave?
➢ Koľko peňazí minul Tibor na sladkosti počas desiatich dní?
4. Spolužiaci sa rozhodli ísť si spoločne nakúpiť zošity potrebné na začiatok školského roka. Laco potrebuje 30ks, Milan potrebuje 14ks a Juraj si
potrebuje dokúpiť už len 6ks.
➢ Ktoré balenie bude najvýhodnejšie pre Laca?
➢ Milan a Juraj sa rozhodli, že si spolu kúpia 20ks. Ktoré balenia pre nich budú najvýhodnejšie?
➢ Bolo by pre Juraja výhodnejšie kúpiť si zošity samostatne?
10ks

3,20€

15ks

6,30€

3ks

1,10€

5. Spoj dané termíny so správnou definíciou.
finančná inštitúcia

CENA
PENIAZE
BANKA

všeobecný rast cien služieb a tovaru
výmenná hodnota dohodnutá pri kúpe
a predaji tovaru medzi kupujúcim a predávajúcim

INFLÁCIA
DEFLÁCIA

platidlo
všeobecný pokles cenovej hladiny tovaru a služieb

6. Vysvetlite rozdiel medzi pojmami valuta a devíza.

7.
➢
➢
➢

Marekov otec si chce požičať sumu 2000€ na 4 roky. Úroková sadzba je 8% p. a. (ročne).
Aká bude ročná miera úrokov?
V akej výške budú úroky za štyri roky?
Akú sumu vráti Marekov otec po štyroch rokoch?

8. Vysvetlite pojmy.
ÚROKOVÁ SADZBA HRUBÁ MZDA DAŇOVÉ PRIZNANIE ZISK ČISTÁ MZDA ÚROK EKONÓMIA -
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9. Zuzana si chce kúpiť notebook. Rozhoduje sa medzi notebookom za 350€ a notebookom, ktorý je o 35% lacnejší, no rodičia jej sľúbili, že ak si
našetrí aspoň 40% z ceny drahšieho notebooku, ostatné jej prispejú.
➢ Koľko eur stojí lacnejší notebook?
➢ Koľko eur by si musela Zuzana našetriť a koľko eur by jej prispeli rodičia?
➢ Čo je pre Zuzanu výhodnejšie?
10. Vlastnými slovami napíšte, prečo je finančná gramotnosť dôležitá, pozornosť venujte najmä nasledovným otázkam:
➢ Akým spôsobom naša spoločnosť pracuje s problematikou finančnej gramotnosti?
➢ Od akého veku by sa mali deti začať venovať téme finančnej gramotnosti?
Napíšte aspoň tri spôsoby, akými by sa u detí v materskej škôlke dala hravou formou rozvíjať finančná gramotnosť.
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FOTKA NAMIESTO KOMENTÁRA
VYBRALI SME
Tri krásne princezné a jeden švárny to junák.

Skok lásky.. Nebojte, neviem, čo sa deje, ale držím sa.

Čakanie na Güntera Ferhojgena.

U susedov sme chytili mamuta, ideme opekať.

Príprava bomby na odpálenie starého plota.
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