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CVČ Elán vám prináša prvé číslo ELÁN magazínu, s ktorým sa určite
pobavíte a zároveň sa dozviete veľa nových zaujímavostí. Bude vychádzať
raz štvrťročne v danom školskom roku – jeseň, zima, jar a leto. Začíname
Vianocami...

V každom vydaní vás budeme informovať o našej
príležitostnej

- súťaže a podujatia

pravidelnej

- záujmové útvary - krúžky

prázdninovej činnosti

- letné prímestské tábory

z troch oblastí, ktoré sú :
šport a telovýchova

– OŠaTV

Plavisko 47

spoločenské vedy a kultúra

– OSVaK

Plavisko 47

prírodné vedy a technika

– OPVaT

Dončova 1

Sme tu pre všetky deti z nášho okresu, ktoré navštevujú MŠ, ZŠ, SŠ
a nevynechajúc ani vysokoškolákov a dospelých.
Ak máte nápady, postrehy a vlastnú tvorbu, o ktoré sa chcete podeliť
s ostatnými čitateľmi, môžete nám ich zaslať na mailovú adresu
cvcrbksport@gmail.com a pozoruhodné príspevky radi zverejníme
v našom magazíne.
kolektív redakcie

NÁZOV :

KRÁĽOVE

POKLADY

Stalo sa veľmi dávno, že zvieratá mali oslavu a v dobrej nálade sa rozhodli, že si zo svojich
radov zvolia panovníka. Keďže opica svojím tancom každého opantala, vyhlásili ju za svojho
kráľa. Iba líška sa netešila zo šťastia opice, pretože jej závidela novú hodnosť. Pristúpila teda
k novopečenému kráľovi a pošepkala mu do ucha :
„ Viem o jednom mieste, kde je ukrytý obrovský poklad. Bolo by škoda nechať, aby ho našiel
a privlastnil niekto iný, veď prináleží kráľovi ! “
Opici sa rozžiarili oči.
„ Naozaj máš pravdu ! Potrebujem ten poklad, veď som kráľom ! “
Líška zaviedla opicu hlboko do lesa a tam ju prilákala k tmavej jame.
„ Tu je kľúč. Ak sa lepšie pozrieš, v hĺbke uvidíš jagavé zlato, “ - riekla líška.
Opica sa chamtivo pozrela cez otvor jamy a líška ju do nej v tom momente vsotila.
„ Hlúpa opica, chcela si príliš veľa naraz ! Kým odtiaľ vylezieš, nikto si nebude pamätať, že si
bola raz kráľom ! “

POUČENIE :
Ak ťa stretne veľké šťastie, uspokoj sa s tým, čo ti osud nadelil a nechci ešte viac.

Rozprávky E Z O P A prepracovali : Zsolt Szabó a Gábor Pannóniai Pesti

MINI STROMČEK
Budeme potrebovať :
-

Šisky
Malé dekoratívne korálky
Hviezdičky
Lepiacu pištoľ

Šišku položíme podstavou na pracovnú plochu. Ak nestojí rovno, vytvoríme
jej zospodu malý pník z korkovej “zátky”. Do jednotlivých šupiniek dáme
trochu lepidla z pištole a rýchlo prilepujeme korálky. Na “špic” pripevníme
hviezdu. Takéto mini stromčeky sa výborne vynímajú v sklených pohároch,
do ktorých môžete nasypať dekoratívne mini polystyrénové guľôčky alebo
v hobby obchode zohnať umelý sneh.

Ak ste kreatívni a plní nápadov, môžete nám svoje výtvory s postupom
a fotografiou poslať na cvcrbkkultura@gmail.com. Možno práve váš
nápad bude zverejnený v budúcom čísle magazínu ELÁN.

VYLÚŠTI TAJNIČKU :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dcéra môjho otecka je moja .....
Manželka môjho dedka je moja .....
Môj brat je dedkov.....
Ockov otec je môj.....
Moja mamička je ockova.....
Mamičkina sestra je moja.....

1.
2.
3.
4.
5.
6.

TAJNIČKA sa skrýva v žltom políčku :
Zvládol si to ..........................
Riešenie tajničky / ELEVKS /

Idú dve blondínky po ulici a jedna
vraví druhej :
- Vieš, že tento rok budú
Vianoce v piatok ?
- Dúfam, že nie trinásteho !
Ďuro sa rozhodne, že si uloví vianočného kapra.
Zobral náradie a začal sekať dieru do ľadu. Odrazu
príde za ním jeden pán a kričí :
- Okamžite prestaňte sekať do toho ľadu !
- Akým právom mi to zakazujete !?
- Právom správcu zimného štadióna !
- Otecko mi na Vianoce nasľuboval
hory-doly.
- A splnil ti želania ?
- Áno, kúpil mi atlas hôr...
Na Vianoce hovorí mamička Jožkovi :
- Jožko zapáľ vianočný stromček.
O chvíľu príde Jožko a hovorí :
- Aj žiarovky ?
Dve blondínky sa túlajú po lese už
vyše 4 hodiny, zrazu jedna povie :
- Ja už som unavená, kašlime na to,
zoberme neozdobený...
Janko sa na Vianoce pýta otca :
- Oco, vieš, ktorý vlak najviac mešká ?
- No predsa ten, čo si mi sľúbil minulé
Vianoce.

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY
1.

S kým sa kamaráti Včielka Maja ?
a/ Janko
b/ Vilko

c/ Kubko

2.

Ako sa volal zlý čarodejník II. kategórie, ktorý nie raz skrížil cestu
princeznej Arabele ?
a/ Rumburak
b/ Gargamel
c/ Harry Potter

3.

Aká je slabosť medveďa Yogiho ?
a/ piknikové košíky
b/ zmrzlina

c/ med

Ako sa volal syn v rodine Miazgovcov ?
a/ Albert
b/ Adam

c/ Aladár

4.

5.

Z ktorej rozprávky je známy výrok : „ Ó, ja nešťastný zemepán“?
a/ Pacho, hybský zbojník b/ Jurošík
c/ Jánošík

6.

Aký pôvod má rozprávka „ No počkaj zajac“ ?
a/ ruský
b/český

c/ poľský

Kto je Harry Potter ?
a/ učiteľ

c/ čarodejník

7.

8.

9.

b/ spevák

Doplň názov rozprávky : Hľadá sa.....
a/ Meno
b/ Nemo

c/ Demo

Ako sa volá dlhovláska z rozprávky „ Na vlásku“ ?
a/ Rapunzell
b/ Tanuzel

c/ Farunzel

Správne odpovede :

1-b, 2-a, 3-a, 4-c, 5-b, 6-a, 7-c, 8-b, 9-a

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Najväčší silák som, unesiem vlastný dom. Čo je to ?
/ KÁMILS /
Preháňa sa po savane, nosí tričká pruhované. Čo je to ?
/ ARBEZ /
Kto má uši a nepočuje ?
/ CEINRH /
Ide, ide po železe, dušu nemá, duše vezie. Čo je to ?
/ KALV /
Neje a nepije, bez farbičiek maľuje. Čo je to ?
/ ZÁRM /
Nemá hlavy a predsa má hrdlo. Čo je to ?
/ AŠAĽF /
Naberá si, naberá a nikdy sa nenaje. Čo je to ?
/ ACIŽYL /
Radi to máme a predsa sa na to mračíme. Čo je to ?
/ OKNLS /
Koho treba biť, aby nás mohol veseliť ?
/ NOBUB /
V dome 5 bratov býva. Každý sa vo svojej izbičke skrýva. Čo je to ?
/ ACIVAKUR /
Koho bijú po hlave, aby šiel rovno ?
/ CENILK /
Čo príde do domu každý večer ?
/ AMT /
Aké rohy jedávame ?
/ YHORIP /
Ktorý rak žije v rozprávkach ?
/ KARD /

„ Začnite tým, že urobíte, čo je potrebné, potom to, čo je možné a zrazu
urobíte aj nemožné.
o

František z Assisi, katolícky svätec a zakladateľ františkánskeho rádu, 1182-1226

„ Nečakajte na zázraky. Celý váš život je zázrak.“
o

Albert Einstein, teoretický fyzik, 1879-1955

„ Skutočné šťastie je užívať si prítomnosť bez obáv z toho, čo prinesie
budúcnosť.“
o

Seneca, rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik

„ Úsmev je lacnejší a dáva viac svetla ako elektrina.“
o

Paulo Coelho, brazílsky textár a spisovateľ, 1947

„ Ak je k tebe niekto milý, buď voči nemu milý. Ak ti je nepriateľom,
buď k nemu spravodlivý. “
o

Konfucius, čínsky učiteľ, editor, politik a filozof

„ Najlepšie veci v živote sú zadarmo.“
o

Guy De Maupassant, francúzsky spisovateľ, 1850-1893

GUINNESSOVA KNIHA REKORDOV
Najvyšší snehuliak
- Bethel v štáte Maine sa pýši rekordom najväčšieho
snehuliaka vo výške 37 m a 21 cm. Mihalnice tohto
snehuliaka boli také veľké, že bolo na ne potrebných
16 snehových lyží.

Najväčšia vianočná guľa
- Guľa s priemerom 4,68 m visela
v obchodnom centre v Dubaji v Spojených
arabských emirátoch. Vážila neuveriteľných
1 100 kg.

Najvyšší umelý vianočný stromček
- Stromček meral 72,1 m a bol postavený na
Srí Lanke ako súčasť trojdňového
karnevalu v Gelle Face Green v Kolombe.

VIANOČNÉ ZVYKY
Šupiny z kapra
- vložili sa pod obrus na štedrovečernom stole a mali
zabezpečiť, aby sa peniaze v rodine počas budúceho
roka rozmnožili. Mnoho ľudí si dáva následne šupinu
do peňaženky

Cesnak
-

je symbol zdravia a jeden z najúčinnejších prírodných
liekov. Mal zabezpečovať pevné zdravie celej rodine
počas nasledujúceho roka.

Med
-

tento tradičný sladký produkt mal zabezpečiť dobrotu,
hojnosť, či príjemnosť. Zabezpečovať mal to, aby ste
celý budúci rok boli dobrí a milí.

Jablko
-

sa vždy po večeri rozkrojilo priečne na polovicu. Ak bol
jadrovník v tvare hviezdy, znamenalo to pre rodinu
šťastie a zdravie, no ak bol v tvare kríža, rodinu podľa
tradície čakala choroba

ROZPRÁVKA

VIANOC

Vyber si z našej ponuky rozprávok tú „svoju“, bez ktorej si nevieš
predstaviť Vianoce a zahlasuj do 6. 1. 2021 prostredníctvom emailu
na adresu : cvcrbksport@gmail.com
Uveď prosím - názov rozprávky, meno a priezvisko, školu a triedu.
Traja z vás budú vyžrebovaní a odmenení vecnými cenami.
Výsledok ankety a výhercov zverejníme 11. 1. 2021 na www.cvcrk.sk

1.

PYŠNÁ PRINCEZNÁ

2.

KRÁĽ DROZDIA BRADA

3.

SOĽ NAD ZLATO

4.

PRINCEZNÁ SO ZLATOU HVIEZDOU

5.

ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO

6.

PERINBABA

7.

TRI ORIEŠKY PRE POPOLUŠKU

8.

MRÁZIK

NA VIANOCE AKO TREBA,
NECH NÁJDETE POKLAD Z NEBA.
POKOJ, LÁSKU V HOJNOSTI,
DNI PREŽITE V RADOSTI.
ZDRAVIE, ŠŤASTIE EŠTE K TOMU,
NECH PRÍDU AJ DO VÁŠHO DOMU.
NA NOVÝ ROK SPRÁVNY KROK
A ÚSMEV PO CELÝ ROK
VÁM PRAJE
KOLEKTÍV
CVČ ELÁN RUŽOMBEROK

