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Rodinné stretnutie 
UMC, MC a RC

Každá mamička to dobre pozná. Ráno sa 
s deťmi zobudíme a za oknom dážď, silný 
vietor a zamračení ľudia. V takýto sychravý 
jesenný deň je najlepšie vymyslieť si nejakú 
príjemnú domácu aktivitu, ktorá deti aspoň 
na chvíľku zabaví a nám umožní zahrať sa 
s nimi, alebo uvariť čajík a pripraviť obed. 
Voňavé čokoládové dobrodružstvo je  
proste ako stvorené na takýto deň.  
Okrem radosti vašich detí vám celý  
byt rozvonia čokoládou.
Suroviny, ktoré na jeho prípravu 
potrebujete, určite nájdete aj doma 
v kuchyni: 
l 4 poháre polohrubej múky
l 1 pohár práškového kakaa
l 5 pohárov vody
l 2 a 1/2 pohára soli
l 6 polievkových lyžíc octu
l 10 lyžíc rastlinného oleja
l Plastové postavičky a zvieratká 
(Poznámka: Jeden pohár je cca 200 ml)

Veľkou akciu bolo spustenie pilotného 
projektu – RODINNÉ STRETNUTIE rodín 
z Únie materských centier, materských 
a rodinných centier. 3-dňový pobyt pre 
rodiny s deťmi RS Hotel HLBOKÉ BOJNICE 
sa uskutočnil 19. – 21.9. 2014. 
Témy programu boli pestré, od rodičov-
ských diskusií, cez tvorivé dielne pre veľ-
kých aj pre malých, zážitkové workshopy, 
výmena skúseností, inšpirácie, až po hry, 
zábavu, opekačku s gitarou... 
Stretnutie rodín z Bratislavy, Senice, Veľ-
kej Mače, Nitry, Považskej Bystrice, Žiliny, 
Nižnej, Prievidze, Novák, Poruby, Rožňa-
vy malo podtitul Dni športu. V piatok zo-
znamovacia opekačka a v sobotu rodinné 
športovo – zábavné zápolenie všetkých 
prítomných. S ohromnou pomocou pria-
teľov – dobrovoľníkov z CVČ Spektrum 
v Prievidzi, ktorí nám vytvorili súťaž-
né stanovištia, sme sa stretli na nádvorí 

a hymnou otvorili Športové hry. Celým 
programom nás sprevádzala včielka Elka. 
Súťaže v hode metlou, prenášaní bremien, 
v hode kruhom do kruhu, prekážkovú 
dráhu či indiánsky beh sme zvládli všetci 
– starí rodičia, mamky, tatovia, aj deti – tie 
mali najväčšiu radosť, pretože rodinný tím 
bol najväčším víťazstvom. Poobedné hry 
sa niesli v duchu športov – basketbalové, 
futbalové aj hokejové ihriská boli využité 
naplno. Záver hier bol opäť hrou tímov, pre-
tože nás čakalo lano a naše ruky, nohy aj 
svaly dostali zabrať. Po večeri sme spravili 
vyhodnotenie dňa a odovzdali rodinkám 
darčeky a pamätné listy. V nedeľu bol pri-
pravený workshop s Jankou Tuhou – cvi-
čenie pre rodičov s deťmi. Niektoré mamky 
a hlavne deti tvorili v jedálni – štvorlístky, 
motýle, srdiečka. Tatinkovia opäť vytiahli 
lopty a futbal bol najlepším spoločníkom 
,,veľkáčov“. 

Postup je veľmi jednoduchý a deti vám ur-
čite radi pomôžu. Zmiešame v teflónovom 
hrnci najprv všetky suché ingrediencie. Ná-
sledne primiešame tie mokré. Dáme variť na 
miernom ohni a stále miešame a miešame. 
Vznikne nám z toho veľká, čokoládou vo-
ňajúca hmota a my ju miešame až dovtedy, 
kým sa prestane lepiť medzi prstami. Potom 
ju vyberieme z hrnca a necháme vychlad-
núť pod utierkou. Keď už nie je horúca, ešte 
ju premiesime, aby z nej bola krásne vláčna 
plastelína. Pri tomto miesení už zvyčajne deti 
nevydržia a stoja vám za chrbtom aj so zvie-
ratkami v ruke. Takže hra môže začať! Veľ-
kou výhodou je, že si takejto plastelíny mô-
žete doma navariť takú kopu, že z nej môžu 
byť pohoria pre dinosaurov, ako aj zámky 
pre princezné. A ak máte doma malých ved-
cov, môžete si do tejto „hliny“ robiť odtlačky 
a hádať, aké zvieratko išlo okolo. Alebo do nej 
schovať malé postavičky a nechať detských 
archeológov zisťovať, čo je kde zakopané. 

Domáca čokoládová plastelína  
na sychravé dni z RC Dlháčik

Táto aktivita je naozaj nenáročná na prípra-
vu, ale pritom zábavná. Ak si však chcete 
viac oddýchnuť, príďte sa zahrať s nami do 
bratislavského Rodinného centra Dlháčik. 
Tu sa každý pondelok dopoludnia stretáva-
jú rodičia s deťmi do 3 rokov, aby si v rám-
ci programu Naturkovo vychutnali hru 
trochu inak a zažili niečo nové, kreatívne 
a objavné. Keď prídete k nám, aspoň sa tak 
vyhnete náročnejšiemu upratovaniu.

Mária Bohunská Vasilková, Zuzana Melušová Kutarňová l Viac na www.dlhacik.sk. 

Radi by sme spravili tradíciu v našom 
stretávaní, preto sme už našli termín 
budúcoročného stretnutia rodín.
Chceme poďakovať pani a pánovi Vaňovcom 
za útulné ubytovanie v nádhernom 
prostredí, kvalitnú domácu stravu 
prispôsobenú deťom i celiatikom. Za všetky 
darčeky a odmeny ĎAKUJEME dobrým 
ľuďom – priateľom z materských centier. 
Danke Krajčovičovej a firme DAFFER, s.r.o., 
 Jarkovi Žiakovi a firme Nestlé Slovensko 
s.r.o., Danke Hepnerovej a Zdenke Weissovej 
aj MC Slniečko v Prievidzi.

Mgr. Jana Sýkorová, Únia materských centier

Únia materských centier 
v rámci projektu  

„Krok k samostatnosti“ 
rozšírila tím o regionálne 

koordinátorky, ktoré v rámci 
starostlivosti o materské 

a rodinné centrá svojho 
regiónu pripravujú aj iné 

aktivity pre všetky členské 
centrá UMC. 
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