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NA ČO SME TU
Aby sme pomohli:
deťom a mladým: - k príprave do školy, - k zmysluplnej činnosti, - k zážitku spoločenstva,
- k pocitu „niekto sa o mňa zaujíma“, - k sebarealizácii
rodičom a starým rodičom: - ktorí sa nemôžu venovať svojim deťom z rôznych dôvodov,
- ktorí nevedia, ako sa venovať svojim deťom, - ktorým záleží na zmysluplnom trávení
voľného času ich detí, - ktorí potrebujú pomoc pri výchove svojich detí
verejnosti: - odbúrať negatívne postoje k mladým ľuďom, - zabrániť bezcieľnemu túlaniu sa
mládeže a výtržnostiam, - znížiť delikvenciu mladých ľudí, - motivovať deti a mladých ľudí
k vnímaniu potrieb prostredia, v ktorom žijú

AKO SA NÁM DARÍ
Záhoráckemu centru záujmových aktivít
sa počas troch mesiacov od januára 2009
do marca 2009 podarilo spustiť všetky
štyri hlavné aktivity: Vlastný stôl, Priestory,
Leváranek, Krajinu za školou, z ktorých
pozostával aj schválený projekt.
Aktivita Vlastný stôl. Deti prichádzajú do
centra s cieľom zdokonaliť sa v predmetoch,
ktoré im robia v škole problémy. Aktivita
je pre deti v centre každý deň, a to v čase
od 13.00 do 17.00 h. Tento čas sme sa
rozhodli rozdeliť pre dve skupiny: I. st. ZŠ
a 5. ročník majú vyhradený čas medzi 13.
a 15. hodinou, pre II. st. ZŠ sú nasledujúce
dve hodiny medzi 15. a 17. hodinou. Tento
systém sa nám osvedčil a plánujeme pri
ňom zotrvať. Je lepšie pre deti i doučujúcich
mať vekovo vyrovnanejšiu skupinu. Centrum
disponuje obmedzenými priestormi, preto
je to zároveň aj kapacitne prijateľnejšie.
Evidujeme okolo 50 detí, ktoré sa týždenne
v centre vymenia. Hlavné predmety,
v ktorých potrebujú pomoc, sú slovenský
jazyk a matematika, občas sa vyskytnú
nejaké úlohy z cudzích jazykov, zemepisu
či dejepisu. Deti, samozrejme, nenavštevujú
centrum iba kvôli doučovaniu, a preto, ak

sme ich chceli k nemu motivovať, vytvorili
sme im ďalšie možnosti, takpovediac za
odmenu, resp. za snahu. K dispozícii je
im relaxačná miestnosť, ktorú využívajú
na počúvanie hudby, tancovanie, hranie
spoločenských hier či len voľné debaty,
a taktiež počítačová miestnosť so štyrmi
počítačmi. Aby ich neužívali len na
svojvoľné chatovanie či hranie hier, stanovili
sa pravidlá na ich používanie. Pre deti je
zabezpečený dozor a lektor, ktorý im zadá
nejakú úlohu, pri jej riešení si precvičia
znalosti z informatiky, príp. sa naučia
niečo nové, a až potom majú nejaký čas
na používanie internetu a počítača voľným
spôsobom.
V rámci aktivity Priestory sa nám podarilo
rozbehnúť viacero ďalších aktivít.
Debatníček je debatný klub o hocičom
s prvkami biblického krúžku, keďže ho
vedie evanjelický kňaz. Pre deti sú v ňom
pripravené hry k danej téme, nejaké
zamyslenie či ponaučenie a priblíženie viery
spôsobom blízkym deťom.
Hi-story klub je dejepisný krúžok. Deti sa
dozvedajú zaujímavosti o pamiatkach vo
svojej obci, o jej histórii a jej obyvateľoch
a ich živote v minulosti. Informácie sú im
zväčša prezentované hravou a interaktívnou
formou.

Aktivity s Vladkou a Ninou. Dve
dobrovoľníčky pripravujú pre deti hry,
zaujímavé kvízy a témy na diskusiu, príp. si
s nimi zahrajú na gitare a zaspievajú.
Hudobno–dramatické stretnutia. Deti
ich obľubujú, keďže mnohé z nich sú
talentované alebo rady spievajú. Na týchto
stretnutiach si nacvičujú programy na
vystúpenia pri rôznych príležitostiach.
Babský klub je klub pre dievčatá, v ktorom
sa rozpráva o dievčenských témach
a všetkom, čo dievčatá zaujíma. Animátorka
týchto stretnutí sa snaží motivovať dievčatá
k správnemu vnímaniu sveta, určovaniu si
postojov, názorov a hodnôt v živote.
Telocvičňa. Najmä chlapci majú potrebu
športového vyžitia sa, preto sme uzatvorili
dohodu so základnou školou o používaní
telocvične pre potreby centra. Raz týždenne
v nej deti z centra spolu s dobrovoľníkmi
hrajú futbal, volejbal, vybíjanú…
Tvorivé dielne. Deti sa učia rôzne techniky
a vyrábajú zaujímavé predmety, ktoré
potešia oko každého.
Hip-hop. Mnohé z detí, ktoré navštevujú
centrum, sú pohybovo nadané, a pretože
je v dnešnej dobe moderný hip-hop,
pripravujeme im možnosť vyžitia sa v tomto
rytme.

V rámci aktivity Priestory centrum
poskytuje možnosti aj na realizáciu aktivít
pre ďalšie skupiny obyvateľov obce, a to
pre mamy na rodičovskej dovolenke a pre
seniorov.
Mamaklub. Mamám na materskej dovolenke
a ich ratolestiam sprístupňujeme priestory
centra raz týždenne na spoločné stretnutia,
výmenu skúseností a možnosť zapájania
detí do kolektívu.
SeniorNet. Pre rodičov a starých rodičov
sme pripravili kurz práce s počítačom
a internetom. Chceme im dať možnosť
lepšie spoznať lákadlá dnešných mladých
ľudí, aby na jednej strane pochopili
pozitívny vplyv techniky a jej užitočnosť,
ale zároveň aby poznali aj nástrahy, ktoré
zlým spôsobom ovplyvňujú ich deti, aby
mali prehľad o možnostiach a vedeli proti
nim zakročiť. Pre veľký záujem sa vytvorili
až dve skupiny, ktoré sa stretávajú raz
týždenne. Kurz vedú odborne zdatní
dobrovoľníci.

Treťou z hlavných aktivít projektu je
podpora DFS Leváranek. Deti absolvovali
sústredenie a viacero vystúpení
a predstavení. Zároveň sa pre ne pripravujú
nové kroje, v ktorých sa budú môcť
prezentovať. Podpora v rámci projektu
dáva deťom väčšie možnosti dostať sa
do povedomia verejnosti a pre vedúcich
zabezpečuje istotu, potrebnú pri plánovaní
programov do budúcnosti. Folklórny súbor
zastrešuje vyše 50 detí a dáva veľmi dobrú
možnosť pre trávenie voľného času. Okrem
udržiavania tradícií a približovania ľudovej
kultúry deťom poskytuje tiež príležitosť
realizovať sa, zároveň pomáha pri budovaní
vzájomných vzťahov medzi rodičmi a deťmi,
deťmi a verejnosťou a zbližuje a udržuje
prostredníctvom svojich programov
a vystúpení komunitu aktívnou.
Aktivita Krajina za školou sa rozbehla
začiatkom marca. Vytvorila sa skupina
žiakov, ktorí si dali za cieľ spoznávať dejiny
obce, skúmať zmenu prostredia a budov
v obci a zhromažďovať fakty o dianí
v minulosti. Budú všetko dokumentovať,
fotografovať a vytvoria z toho prezentácie
a výstavu. Na pláne je tiež vyskúšanie si
sprievodcovstva – deti by sa mali vžiť do
úlohy sprievodcov a informovať turistov
o histórii obce.

USKUTOČNENÉ
AKTIVITY
Okrem pravidelných aktivít sa nám podarilo
úspešne zorganizovať:
Jarné prázdniny (16. – 20. 2. 2009). Deti
mali možnosť stráviť celý týždeň zábavne
prostredníctvom rôznych hier a súťaží.
Podeľme sa! (28. 3. 2009) Akcia bola
zbierkou určenou pre núdznych a konala sa
v spolupráci s KJS. Deti z centra pripravili
sprievodný program a pomáhali aj pri varení
polievok.
Hranolková párty (7. 4. 2009) Jej cieľom
bolo okrem zábavy, tanca a pojedania
hranolčekov primäť deti k účasti aj na
príprave aktivity. A tak kým sa všetko
začalo, jedni pomáhali s prípravou
hranolčekov, iní zas s výzdobou a podobne.
Akcie DFS Levaránek. Deti absolvovali
niekoľko vystúpení a súťaží. Bližšie
informácie môžete nájsť na internetovej
stránke www.levaranek.sk.
Významnou bola pre nás aj návšteva
nórskej veľvyslankyne 30. 3. 2009. Keďže
Centrum záujmových aktivít je podporované
aj z nórskych fondov, prišla sa pozrieť,
ako projekt pokračuje a ako sa centru darí
napĺňať stanovený cieľ.

HARMONOGRAM AKTIVÍT

ČO PLÁNUJEME

Každý deň funguje:
Vlastný stôl – pomoc s učením pre oba stupne ZŠ.
Práca na počítači – deti majú po absolvovaní aspoň jednej z aktivít v daný deň (najmä po
učení sa) prístup k počítačom a internetu. Učiteľ im určí úlohu a ak ju splnia, majú čas na hry
či chatovanie.

Na nasledujúce mesiace chystáme ďalšie zaujímavé aktivity. Čaká nás napríklad:
Konferencia Kde je vlastne pravda o… (13. 6. 2009)
Piaty ročník konferencie bude pomáhať organizovať aj centrum záujmových aktivít
v spolupráci so ZŠ a Katolíckou jednotou. Deti by mali vytvoriť sprievodný program
a taktiež sa zapojiť do už tradičnej prípravy obeda – špargľovej polievky.
Letný festival (koniec júna 2009) – prezentácia aktivít centra pre širokú verejnosť.
Letný detský tábor v Častej (3. – 8. august 2009) pre deti, ktoré pravidelne navštevovali
centrum a zúčastňovali sa na jeho aktivitách.
Aktivity na letné prázdniny (hry, súťaže, workshopy…)
Stretnutia s ľuďmi z rôznych profesií (od zač. škol. roka 2009/10) budú určené najmä
pre starších žiakov, ktorí sa rozhodujú o výbere povolania, ale aj pre tých, ktorí by sa radi
dozvedeli viac o vykonávaní istých profesií.

Rozvrh ďalších aktivít v týždni
13.00 – 15.00
1. stupeň ZŠ a 5. ročník

15.00 – 17.00
(II. st. ZŠ)

Voľné aktivity

15.00 – 17.00
Hi-story klub s Pavlom Vrablecom

Aktivity s Ninou

Aktivity s Ninou

Hudobno-dramatické stretnutia
s p. Walterovou
14.00 – 15.00
Tvorivé dielne s Andreou

Hudobno-dramatické stretnutia
s p. Walterovou
15.00 – 16.00
Tvorivé dielne s Andreou

15.00 – 15.30
Debatníček s p. Dankom

15.30 – 16.00
Debatníček s p. Dankom
16.00 – 17.30
Telocvičňa

Voľné aktivity

16.00 – 17.00
Babský klub s Lenkou

Každý druhý pondelok od 17.00 sa konajú
stretnutia s kozmetičkou – dievčatá sa môžu naučiť viac
o starostlivosti o svoju pleť, ale i zdravie a hygienu.
V dopoludňajších hodinách ponúkame priestory
pre iné skupiny verejnosti:
MamaKlub – každý pondelok 10.00 – 12.00 h.
pre matky na materskej dovolenke a ich ratolesti.
SeniorNET – každý utorok a stredu
10.00 – 12.00 h. pre staršie ročníky, ktoré sa chcú
oboznámiť s prácou na počítači a internetom, a zároveň
pre rodičov, ktorí keď budú sami zorientovaní v používaní
tejto techniky, môžu viac eliminovať jej nepriaznivý vplyv
na svoje deti.

CENTRUM
ZÁUJMOVÝCH
AKTIVÍT

A počas leta nás čaká aj prestavba budovy centra, rozšírenie priestorov a vybudovanie
menšieho ihriska.

