NOVEMBER 2019 v Centre voľného času sa niesol v znamení týchto aktivít:

DNI OTVORENÝCH DVERÍ V MINIZOO
Kedy: 5. 11. 2019 , 12. 11. 2019
Miesto: CVČ Hnúšťa
Každý rok obohacuje Centrum voľného času MINIZOO
o nové zvieratká. Aj tento rok pribudli vtáčiky
„Zebričky“, morčatá či škrečky. Deti z ŠKD ZŠ Klokočova
prišli do CVČ, aby spoznali drobné hlodavce, zajačiky,
vtáčiky a dozvedeli sa niečo o ich spôsobe života.
Súčasťou krátkeho výkladu bol aj priamy kontakt so
zvieratkami. Kto sa nebál, ten si užil krásny pocit
pohladiť či vziať zvieratko na ruky.

MALÍ CUKRÁRI – pečenie pre deti z MŠ
Kedy: 19. 11. 2019
Miesto: prístavba MsKS
Deti z MŠ Klokočova si spríjemnili dopoludnie
novou, pre nich netradičnou, aktivitou. Spolu so
zamestnancami CVČ
a dobrovoľníčkami
zo
Senior klubu napiekli chutné koláčiky. Vyskúšali
si
zdobenie
medovníkov,
vaľkanie
a
vykrajovanie lineckého cesta, ušúľali vanilkové
rožky či vyrobili keksíky s vlastným motívom.
Pečivo si odniesli do MŠ a pani učiteľky im ho podelili. Aj takto sa dá rozvíjať jemná motorika u detí.

ZÁZRAKY S IHLOU – textilné tvorivé dielne
Kedy: 22. 11. 2019
Miesto: CVČ Hnúšťa
Do Centra voľného času
zavítala
pani
Veronika
Ďurišová,
majsterka
odborného výcviku
zo
Strednej odbornej školy v
Hnúšti, aby ukázala deťom že
práca s ihlou môže byť
zaujímavá a zábavná. Niektoré
deti sa s ihlou stretli prvý krát,
ale aj napriek tomu sa im
podarilo vyrobiť si úžasné kľúčenky v tvare anjelského krídla. Naučili sa základy šitia, ktoré si môžu
precvičovať aj doma počas dlhých zimných večerov. Táto vydarená aktivita bude mať určite
pokračovanie.

UROBME SI RADOSŤ - vianočné tvorivé dielne
Kedy: 29. 11. 2019
Miesto: CVČ Hnúšťa
O vianočné tvorivé dielne je stále veľký záujem. Deti z CVČ pravidelne
vyrábajú na týchto dielňach darčeky, ktoré potom venujú svojim blízkym na
Vianoce. Tento rok však nevyrábali pre iných, ale pre seba a to „Adventný
kalendár dobrých skutkov“. Je pre nich výzvou plniť skutky, ktorými potešia

svojich blízkych i sami seba. Do zápisníčka si nalepia srdiečko
z obálky a napíšu, ako sa im darilo a čo pritom zažili. Raz si to možno spoločne prečítajú so svojimi
vlastnými deťmi ako krásnu spomienku na svoje detstvo.
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