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·kôlkari sa tieÏ zapojili do projektu DeÀ narcisov
Materská ‰kola na Lietavskej
ulici 1 sa uÏ po druh˘ raz zapojila do spolupráce s Ligou proti
rakovine v rámci DÀa narcisov.
Poãas celého t˘ÏdÀa od 12. do
16. apríla sa konali v materskej
‰kole aktivity zamerané na podporu zdravého Ïivotného ‰t˘lu.
Víla Narciska nám opäÈ nieão
zaujímavé pripravila. Deti besedovali o ochrane zdravia, prehliadli si v˘stavky byliniek a herbárov, zdravotníckych materiálov, zacviãili veselé cviãenia,
predviedli aj relaxaãné aktivity.
SúãasÈou akcie boli aj v˘tvarné
projekty a hry na podporu vzá-

jomného porozumenia a empatie s chor˘mi ºuìmi. Zakomponovaná bola aj protidrogová prevencia s dôrazom na pestovanie
zmysluplného Ïivota a ochranu
zdravia. Deti sa zábavnou formou oboznámili, ão je zdraviu
prospe‰né a ão by mohlo, naopak, zdravie ohroziÈ.
Pani uãiteºky pripravili deÈom
aj improvizovanú stomatologickú ambulanciu s ãakárÀou, kde
dominoval obrovsk˘ zúbok,
hraãkárske stomatologické náradie a deti sa tu mohli zahraÈ na
zubárov. SúãasÈou ambulancie
boli pomôcky na dentálnu hy-

gienu s mnoÏstvom obrázkového materiálu, ão uãiteºky vyuÏili
v rámci osvety na prevenciu zubného kazu a závislosti od sladk˘ch jedál.
V piatok 16. apríla sa narcismi
rozÏiarila celá vstupná hala, ktorá bola vyzdobená aj vlastnoruãne vyroben˘mi symbolmi DÀa
narcisov - Ïlt˘mi kvietkami narcisov i narcismi, ktoré dievãatá
dobrovoºníãky rozdávali v‰etk˘m
záujemcom okolo. Program tohto v˘nimoãného dÀa naplnili aj
záchranári, ktorí pri‰li so sanitn˘m vozidlom a v‰etk˘m nám
svojou prítomnosÈou a profesio-

nálnym v˘kladom priblíÏili nároãnú a zodpovednú prácu záchrannej zdravotnej sluÏby.
Popoludní deti skon‰truovali
v spoloãn˘ch tvoriv˘ch dielÀach
v jedálni záchranárske vozidlá,
vyrobili veºké leporelo o na‰om
zdraví, vystrihovali, lepili, otláãali. Odmenou v‰etk˘m zúãastnen˘m bola zdravá ma‰krtka v podobe ovocn˘ch ‰alátov a ãajov,
ktoré pri‰li ochutnaÈ aj rodiãia
detí. ëakujeme na‰im deÈom zo
‰kôlky - teraz uÏ vysoko‰koláãkam, dobrovoºníãkam: Janke,
Silvinke a Romanke za pomoc pri
organizovaní zbierky DÀa narci-

sov. Mil˘m záchranárom za nové
poznatky a skvel˘ záÏitok. Uãiteºkám, ktoré v osobnom voºne
projekt a pomôcky naÀ pripravovali. Tetám kuchárkam za prípravu v˘born˘ch ‰alátov a prevádzkov˘m pracovníãkam za v‰estrannú pomoc. Vìaka patrí aj
v‰etk˘m ºuìom, ktorí sa osobne
do projektu zaangaÏovali.
V‰etky uãiteºky a pracovníãky
M· pociÈovali radosÈ z toho, Ïe
sme mohli prispieÈ na dobrú vec
a svojím príkladom sme deÈom
ukázali, Ïe nám nie sú ºahostajné
osudy mnoh˘ch chor˘ch ºudí.
Kolektív M· Lietavská

Saleziáni chystajú deÀ otvoren˘ch dverí
RadosÈ z hier, zápolenie v súÈaÏiach, pestr˘ program i oddych
v príjemnej atmosfére ãaká na
kaÏdého, kto v prvú májovú nedeºu (2. mája) prekroãí prah saleziánskeho mládeÏníckeho strediska na Mamateyovej ulici v
rámci tradiãného DÀa otvoren˘ch dverí v ãase od 15. do
18. h. Veºk˘ deÀ na „mamateyke“ sa v‰ak zaãne uÏ o 11. h
slávnostnou sv. om‰ou.
BeÏn˘ ru‰n˘ Ïivot strediska
vystrieda e‰te v˘nimoãnej‰ie dianie v rámci tejto akcie, ktorá z
roka na rok naberá na obºúbenosti. Mladí zo strediska v spolupráci s mládeÏníckou organizáciou DOMKA uÏ opäÈ pripravujú
pre mal˘ch aj veºk˘ch náv‰tevníkov pútavé popoludnie, na ktorom si príde kaÏd˘ na svoje. Na
t˘ch men‰ích, súÈaÏeniachtiv˘ch,
ãakajú zaujímavé stanovi‰tia, na
ktor˘ch si overia svoju ‰ikovnosÈ.
UÏ tradiãne za odmenu budú
môcÈ získaÈ lákavé v˘hry na strelnici, ãi moÏnosÈ previezÈ sa na
kolotoãi. Ostatn˘m spríjemnia
chvíle vystúpenia taneãníkov a
detského speváckeho zboru.

DeÀ otvoren˘ch dverí ponúka
moÏnosÈ nazrieÈ trochu do Ïivota
strediska, ktoré je v‰ak otvorené
pre v‰etk˘ch nielen v tento v˘nimoãn˘ deÀ. Je to príleÏitosÈ
spoznaÈ prostredie strediska,

oboznámiÈ sa s jeho aktivitami ãi
pripravovan˘mi akciami. KaÏd˘
rok sa poãas tohto dÀa vystrieda
na ihriskách a v priestoroch strediska niekoºko stoviek náv‰tevníkov.
(upr)

Nové trhovisko
Pravidelné trhy v PetrÏalke so
‰irokou ponukou tovaru uÏ niekoºko t˘ÏdÀov fungujú v krytej
hale na Kopãianskej ulici neìaleko dopravného in‰pektorátu.
Krytá predajná plocha je
5600 m2. K dispozícii je parkovisko s 260 parkovacími miestami. Pre predávajúcich je k dispozícii 240 stolov aj so stoliãkou.
Vìaka zaujímavému tovaru a v˘hodn˘m cenám si na trhoch prí-

de kaÏd˘ na svoje. Predávajúci
ponúkajú obleãenie, detsk˘ tovar, umelecké ruãne vyrábané
predmety, biÏutériu, sezónny a
hobby tovar, staroÏitnosti a zberateºské predmety a rôzne iné
kuriozity.
Burza je otvorená v piatok od
10. - 17. h, v sobotu od 7.- 14.
h, v nedeºu od 7. - 14. h.
(upr)
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