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SLovo na úvod

Miesto, kde sa cítime dobre...
Hurá, je tu znova škola! Neviem, či sa
tomu nepotešili viac rodičia ako deti...
Pre niektoré to možno naozaj znamená začiatok utrpenia, no dá sa predpokladať, že časť detí sa už doma nudila.
Poznám také. Do školy sa tešili. Určite
k tomu prispela skvelá triedna učiteľka či dobrá atmosféra na škole. A treba priznať, že tá nie je všade rovnaká.
Sú také, kde sa naozaj okrem chodenia
do školy nič nedeje. Ak vás v škole nečaká nič iné, iba drilovanie, písomky
a skúšanie, celá budova sa mení na
dom hrôzy, do ktorého žiadne dieťa
s láskou chodiť nebude... Na druhej
strane poznám školy, v ktorých to žije!
Majú hyperaktívnych riaditeľov, ktorí podporujú svojich učiteľov a žiakov
vo všetkom, čo dokáže urobiť zo školy
nielen miesto vzdelávania, ale aj užitočnej zábavy. Kde sa decká do školy
vyslovene tešia, lebo po nej ich čaká
skvelý program plný zážitkov. A často
je to práve vďaka Fénixu!

Ak splynú duše učiteľa-fénixáka a vedenia školy, nie je čo riešiť. Sú si obojstranne užitoční a to podstatné, vyplniť voľný
čas deťom zmysluplnou činnosťou, je už
len otázkou nálady a atmosféry. Samozrejme, nebuďme prehnaní idealisti. Nie
všade sú k našim dobrovoľníkov ústretoví. Nie na každej škole nájdu pochopenie a ústretovosť. Niekedy pochopiteľná
apatia zo zaneprázdnenosti vedení škôl
inými problémami až po nepochopiteľnú
ignoráciu či dokonca vedenia trucvojny.
O to viac si treba vážiť dobrovoľníkov,
ktorí sa nedajú znechutiť a ich hnacím
motorom je radosť, nadšenie a záujem
detí. A o to viac si treba vážiť riaditeľov,
ktorí chápu a podajú pomocnú ruku, ktorá sa im niekoľkonásobne vráti.
Milí priatelia, zaželajme si teda spoločne, aby sme sa stretávali len s pochopením a rozumnými ľuďmi a aby Fénix
bol synonymom spolupráce a hlavne
miestom, kde sa všetci – malí aj veľkí fénixáci, budú cítiť dobre...
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ROZHOVOR

5 otázok pre...
Silviu Lišaníkovú
predsedníčku ÚO Humenné
Košice

1. Silvika, odkedy si vo Fénixe? Našiel si ťa Fénix alebo ty jeho?
Vo Fénixe som päť rokov. Krásnych
päť rokov. Jeden Fénixák mi vtedy
po svojej spolužiačke odkázal, že by sa
chcel so mnou rozprávať. Hodili sme
spolu reč a ja som mu vďačná, že ma
oslovil. Neprešiel dlhý čas a jedného dňa
na jednej lavičke s jednou predsedníčkou
slovo dalo slovo a bolo to jasné pre obidve strany (smiech)...

3. Čo všetko sa ti už podarilo? Na čo
si hrdá?
Spolu s mládežníkmi a podporou mojej
rodiny sme zvládli veľa vecí, zorganizovali množstvo pekných akcií, zažili kopec veselých príhod. Mala som možnosť
lepšie spoznať dušu mladého človeka.
A na čo som hrdá? Skôr by som sa opýtala na koho? Som hrdá na každé dieťa,
na každého mladého človeka, ktorý aspoň trošku priložil ruku k dielu.

2. Spôsobil Fénix nejakú zmenu
v tvojom živote?
S mladými ľuďmi pracujem dlho a nielen ako pedagóg spoza katedry. Organizovali sme spolu rôzne akcie, ale Fénix
nám otvoril nové možnosti. Tých akcií je
viac a hlavne sa teším, že teraz môžem
fungovať aj s mládežníkmi a deťmi, ktoré
predtým veľmi chceli, ale isté veci si, napríklad pre nedostatok financií, nemohli
dovoliť.

4. Ktorý z projektov v tebe nechal
najväčší dojem?
Budem sa určite opakovať, ak poviem,
že každý projekt, každá akcia mala niečo do seba a niekam ma posunula. Ak ale
mám byť konkrétnejšia, tak sú zrejme
projekty v Domove sociálnych služieb
v Humennom. A prečo? Pri každej návšteve som si nielen ja, ale aj "moje" deti
uvedomili zmysel a hodnotu ľudského
života. Že krása nemôže byť spájaná len
s mladosťou, ale je schovaná aj vo
vráskach starých ľudí.

5. Čo pre teba Fénix znamená? Aké
sú tvoje ďalšie plány?
Fénix - to sú skvelí ľudia rôznych vekových kategórií, akcie, možnosti a príležitosti, zážitky a poznania, ale i sklamania,
po ktorých ostáva veľká jazva. No ja nie
som človek, ktorý sa vzdáva. A moje plány? Byť zdravá a šťastná, lebo len tak môžem fungovať naplno pre svoju rodinu,
vo svojej práci, s Fénixom a pre Fénix.
A tak ako povedal Epiktetos: Ak chceš byť
šťastný, vedz, že to záleží len od teba...
-her3

Celoslovenské stretnutie

Ďalšie, v poradí už siedme Celoslovenské stretnutie Fénixákov bolo,
ako ináč, vynikajúce. Stretli sme sa na slovenskom Ďalekom východe, až vo Veľatoch neďaleko Trebišova. Účastníci si chválili miesto,
program, počasie a hlavne atmosféru. Takto to videli niektorí z nich:
Osobne sa mi najviac páčila konferencia na tému Nebuď nevšímavý.
Dala nám viac ako týždenné sedenie
v škole, kde by sme nasilu presedeli
na zadniciach. Uvedomili sme si, aká
vie byť spoločnosť nevšímavá, netolerantná, nepriateľská... Aspoň kúsok,
svojimi prácami, sme prispeli k zlepšeniu a možno sme v nás a v našich
blízkych vyvolali vlnu, ktorá sa ponesie ďalej.
No, nezostali sme iba pri vážnych
veciach. Poriadne sme sa odreagovali
v bazéne. Jedna z územných organizácií si pre nás pripravila veľmi pekné
divadielko. Dokázali sme si, že aj Fénix má talent a nesmiem zabudnúť ani
na Vodníkove hry, pri ktorých sa nejeden z nás nechcene napil z bazéna.
Niektorí z nás strávili noc v stanoch
a ak mám povedať pravdu, hneď by
som si to zopakovala. Navštevovali
nás rôzne nočné tvory od mravcov,
cez pavúky až po niektorých vedúcich.
Veľa sme sa nasmiali, spoznali nových kamarátov, stretli starých známych a sľúbili sme si, že sa takto znova stretneme o rok.
Kristína Ružinská
ÚO Trebišov
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Celoslovenské stretnutie

Na Celoslovenské stretnutie sa teším
každý rok od momentu, kedy sa o ňom
objaví prvá zmienka na Facebooku... Vždy
to vo mne evokuje perfektne strávené dni
so super ľuďmi v ešte lepšej atmosfére.
Ani tento rok tomu nebolo inak...
Hlavná úloha bola jasná - vybrať si krajinu, ktorú odprezentujeme pred všetkými. Samozrejme, musela sa začínať
na začiatočné písmeno našej územnej organizácie. Po krátkom hlasovaní sme si
zvolili Džibutsko. I keď mnohým našim
členom robilo problém si zapamätať už
len názov, zvládli sme to! Medzitým sme
sa naučili veľa o iných krajinách. Najviac
prekvapili chalani z Maďarska, ktorí všet-

ko odprezentovali v super slovenčine!
Na druhý deň nás prišiel pozdraviť
pán Vodník. Našou úlohou bolo počas
rôznych vodných disciplín získať čo najviac dušičiek. Večer nás navštívili deti
zo Sobraniec s úžasným divadielkom.
Neskôr sme sa všetci vyšantili na diskotéke a spokojní sme mohli ísť spať...
Na tretí deň sme si museli vyžrebovať
svoj dopravný prostriedok, pomocou ktorého sme objavovali okolie. Počas turistického pochodu nás čakali rôzne disciplíny - od chodenia v zošitých nohaviciach
po hľadanie stratených tučniačikov
v lese. Poobede bola olympiáda. Po zapálení olympijského ohňa sme zvládli disciplí-

ny ako mačací beh alebo vrh polenom.
A večer prišla tak dlho očakávaná súťaž
talentov, kde sa všetci mohli naplno prejaviť. Po úžasných vystúpeniach sa ukázalo, že fénixáci držia naozaj spolu. Všetci
usilovne pomáhali pri zametaní trblietok,
ktorými zostalo po vystúpení jedného
z talentov zasypané celé ihrisko. A rozlúčková diskotéka mohla pokračovať...
A prišiel posledný deň našej cesty okolo sveta. Všetci sme boli smutní, že musíme odísť, ale na druhej strane šťastní,
že máme veľa zážitkov. A tak sa tešíme
už teraz na budúci rok!
Kristína Jaššová
ÚO Dubnica nad Váhom
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DETSKÁ KONFERENCIA

Nebuď nevšímavý!
Súčasťou 7. celoslovenského stretnutia fénixákov vo Veľatoch bola aj detská konferencia. Jej názov vystihoval jej hlavnú myšlienku – Nebuď nevšímavý! Konferenciu viedol Filip Hric z internetovej poradne
pre mladých ľudí IPčko. A keďže sa na nej zúčastnili aj naši priatelia z Maďarska, môžeme spokojne povedať, že išlo o medzinárodnú detskú konferenciu.
Konferencia sa začala základnými
informáciami o činnosti internetovej poradn e pre mladých ľudí. Pozreli sme si video, ktoré zachytávalo
veľmi smutný, ale skutočný príbeh
dievčaťa, ktoré malo vážne problémy,
no nikto jej nebol oporou. Tento príbeh chytil každého za srdce! U rčite
si každý z neho odniesol ponaučenie,
že si máme všímať ľudí v našom okolí. Keď to potrebujú, mali by sme im
pomôcť a byť oporou. Na to, aby sa
opäť postavili na nohy, totiž niekedy
stačí naozaj málo – nebyť nevšímavý!
Po videu sme diskutovali o tom, čo
sme videli a čo si o tom myslíme. Vzápätí sme sa r ozdelili do viacerých
skupín. Každá dostala zadania s úlohami, ktoré museli splniť. K aždý nápad stál za vypočutie. Napokon sme
dostali za svoju snahu odmenu a diplom za účasť na detskej konferencii.
Natália Barčíková
ÚO Žilina – Vlčince
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Ako už vyplýva z názvu, hlavnou myšlienkou konferencie bolo viac si všímať
našich spolužiakov, kamarátov ale aj
neznámych ľudí. Konferenciou nás sprevádzal psychológ Filip, ktorý bol naozaj
super a veľa sme sa s ním nasmiali. Najviac ma zaujali tímové aktivity, kde som
spoznala viacerých fajn kamarátov. Naša
skupina si vybrala tému Prebuď ulicu!

Dúfame, že účastníkov konferencie naše
video pobavilo, keďže jeho výroba bola
pre celý náš tím veľká zábava. Konferencia bola zábavná a poučná. Veľké poďakovanie patrí Filipovi a samozrejme,
všetkým vedúcim!
Vladka Vávrová
ÚO Stará Turá

DETSKÁ KONFERENCIA

Vyhodnotenie Detskej konferencie
Svoju spokojnosť či nespokojnosť i ďalšie názory mohli účastníci detskej konferencie vyjadriť prostredníctvom anonymných evalvačných dotazníkov. Hodnotenie bolo známkované ako v škole od 1 po 5, pričom:
1 - veľmi spokojný, 2 - spokojný, 3 - skôr spokojný ako nespokojný, 4 - nespokojný, 5 - veľmi nespokojný

S atmosférou na konferencii som:
3

S témou konferencie som:

4

3 4
2

2

1

1

Najviac ma oslovil/-a:

So zvolenými aktivitami som:
3

4

Neviem

2
Príbeh Amandy
Práca na projektoch

1
Osoba psychológa

Téma

Budúca detská konferencia by sa mohla venovať problematike (najčastejšie odpovede):
Rodinné vzťahy

Ekológia

Drogy a závislosti

Pomoc deťom v núdzi
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Projekty

Posledný júlový týždeň patrilo rekreačné zariadenie Výtoky v Moravanoch nad Váhom fénixákom zo
Slovenska a ich priateľom z Poľska. S podporou Ministerstva zahraničných vecí SR si spolu užili letný tábor
Human Camp Narnia.
Názov kempu bol zámerný. Spojil
v sebe rozprávkový príbeh i vážnu tému
ľudských a detských práv.

Premietnutím známej rozprávky odštartovalo niekoľko dní zážitkov a prekvapení, spoznávania i zbierania nových
vedomostí. Do Narnie sme vchádzali cez
tajomnú rozprávkovú skriňu. Ak sme
chceli oslobodiť zámok, museli sme podstúpiť náročné, no zábavné skúšky a úlohy. Užili sme si aj talentovú šou, rôzne
štafetové hry, zábavné večerné programy či hľadanie kľúčov od pevnosti Boyard...
K nezabudnuteľným zážitkom bude určite patriť výlet do Piešťan - úžasná plavba
loďou, prechádzka po kúpeľnom ostrove,
prehliadka mesta. Ale aj návšteva Múzea
veteránov v Moravanoch nad Váhom..
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Preverili si nás aj naši táboroví zdravotníci. Na ich prekvapenie vedeli deti o
prvej pomoci oveľa viac ako mladí vedúci.
Vďaka záujmu a zvedavosti detí sa plánovaná zdravotnícka polhodinka natiahla
až na dve hodiny a až do poslednej minúty otázky a prežité príhody neustávali.
Aké by to bolo letné dobrodružstvo
bez nočnej hry? Tá naša sa odohrávala
v Narnii. Každý odvážlivec sa musel nenápadne po špičkách dostať k čarodejníkovi a zapamätať si čo najviac znakov,
ktoré ochraňoval. Tma a mokrý terén

potrápili každého, no napokon všetci aj
túto úlohu zvládli.

Posledný deň je vždy ten najnáročnejší.
Posledné úlohy, posledné jašenie v bazéne, posledný večerný nástup, na ktorom
sa vyhlásili tí najlepší. Menovať konkrétne
netreba, lebo nešlo o víťazné trofeje, ale o
prežitie veľkého letného dobrodružstva a
možno sa aj čosi naučiť. Okrem zážitkov
si totiž každý odniesol aj certifikát Ambasádora ľudských práv a krátku príručku
aktivít, ktoré môže po skončení Human
campu realizovať vo svojom okolí.
Petra Ištoňová
Ústredie DO Fénix

Projekty

Súčasťou letného tábora Human Camp Narnia bolo školenie pre mladých vedúcich. Takto ho videli niektorí účasníci:
Po príchode vlakom do Piešťaň sme sa
presunuli autobusom do areálu Výtokov,
kde sme mali týchto pár dní stráviť. Keďže
na školenie sa nás prihlásilo 14 a prevažnú väčšinu tvorili „východňare“, hneď mi
bolo jasné, že o zábavu bude postarané.
A tak aj bolo! Naše školenie bolo spojené
aj s táborom plným detí - Human Camp
Narnia. S nimi sme aj počas týždňa pracovali pri rôznych častiach nášho programu. Bolo skvelé si vyskúšať, aké to je
v skutočnosti pri vytváraní hier a pri práci s deťmi.
Celý týždeň sme s našimi vedúcimi –
Martou a Maťou, mali rôzne vzdelávacie
bloky, kde sme si hovorili o témach, ako
je napríklad psychológia, komunikácia či
konflikty s deťmi. Detské práva sme mali
možnosť sami roztriediť a tým si ich aj
lepšie zapamätať, pretože sú veľmi dôležité. Všetky prednášané informácie boli
takisto spojené s rôznymi energizermi
a podobnými hrami, takže sme sa nemohli ani nudiť. Videli sme, že vzdelávať sa dá aj zábavnou formou, ktorá nás
prebudí, pokiaľ sme aj trochu unavení.
Jeden deň nám aj zdravotníci poukázali
na rôzne choroby a poranenia, ktoré sa
môžu hocikedy stať, ale zároveň sme si aj
precvičili prvú pomoc pri nich. Či už išlo
o zástavu srdca, zlomeninu či popáleninu.
No vzdelávanie nebolo len o dôleži-

tých informáciách. Zažili sme aj množstvo zábavy s priateľmi, ale aj vedúcimi. Stihli sme si pozrieť ďaleké okolie
od nášho areálu, zorganizovať hru
po stanoviskách pre deti na kúpeľnom
ostrove v Piešťanoch, absolvovať plavbu
loďou, osláviť Martuškine meniny, prečítať tisíce lístočkov pošty, ozdobiť skriňu do Narnie, či zažiť krásne vystúpenia
od detí a množstvo, množstvo ďalších
vecí.
Po celom týždni sme samozrejme dostali osvedčenia o tom, ako sme to super
zvládli. Potešili sme sa, že máme školenie
Mladý vedúci úspešne za sebou a sme ho
spoločne zvládli. Ale neodniesli sme si
„len kus papiera“, ale aj dobrodružstvá
a pekné chvíle. V každom z nás predsa
zostal iný zážitok, na ktorý budeme spomínať, ta ne? :)
Veronika Káčeriková
ÚO Žilina – Vlčince
Moja dobrodružná cesta do Human
Camp Narnia sa začala skorým ranným
budíčkom, po ktorom ma čakala veľmi dlhá cesta vlakom rovno do campu.
Po prekročení brány campu nás privítal hlavný vedúci a po ubytovaní sme sa
všetci zhromaždili na trávniku, na ktorom sme sa každonenne oboznamovali s programom dňa. Počasie nám celý

týždeň prialo najmä na výlete loďou
v Piešťanoch, kde sme v rámci vzdelávania ako mladí vedúci pre deti pripravili
hru na Kúpeľnom ostrove. Naše vzdelávanie bolo pestré a zahŕňalo aktivity,
pri ktorých nás naše skvelé vedúce pripravili na rôzne situácie, ktoré môžu
nastať pri práci s deťmi, aby sme ich vedeli čo najlepšie zvládnuť. Vzdelávanie
prebiehalo zábavnou formou. Naše novo
získané poznatky sme si mohli otestovať
rovno v praxi. V rámci vzdelávania sme
absolvovali kurz prvej pomoci a taktiež
sme sa veľa dozvedeli o ľudských právach. Vďaka táboru som spoznala veľa
skvelých ľudí a zažila krásne zážitky,
na ktoré budem dlho spomínať.
Nikola Holejová
ÚO Humenné
Fénixácky tábor vo Výtokoch bol úplne super. Páčila sa mi najmä organizácia,
ktorá mala hlavu aj pätu. Nikdy to nebolo nedomyslené. Tiež sa mi páčilo to,
že Fénix pozval zahraničných hostí,
konkrétne z Poľska. Ale najmä sa mi páčil program Mladý vedúci, ktorého som
sa zúčastnil aj ja a vďaka ktorému môžem
robiť riadneho vedúceho v táboroch.
Samuel Krajník
ÚO Humenné
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erasmus+

ERASMUS+

Fénix hostiteľom Európy
Odkedy mi prišiel mail o prijatí, odratúvala som dni do odchodu. V deň D som vstala ešte pred budíkom
a pripravovala sa psychicky na dlhú cestu. Jej cieľ bol v Jelenci, ktorý sa na niekoľko dní stal centrom medzinárodnej mládežníckej výmeny v rámci programu Erasmus+.

Bola som milo prekvapená, že tam nemali wifinu a nikto „nezávislačil“. Každá
výprava si hneď po príchode musela vytvoriť vlajku či názov centra, ktoré nás
spája. Pondelkový večer patril Rumun-

sku. Videli sme kroj, zatancovali si tance
či ochutnali rumunskú čokoládu.
Po utorkovom celodennom výlete
v Nitre a návšteve Nitrianskej synagógy
nás čakal český večer s krásnymi videami, českým krojom a tradičnou polkou.
V stredu ráno sme najprv nakŕmili zubrov a prevetrali kaštieľ v Topoľčiankach.
Po výdatnom obede nás prijal starosta
obce Jelenec. A večer patril tentokrát
Lotyšom, ktorí nás pohostili tradičnými
nápojmi, chlebom, rybami a sušienkami.
Ďalší deň sme sa venovali vážnym témam a problémom, o ktorých sme dis-

kutovali na mládežníckej konferencii.
Hostiteľmi štvrtkového večera boli Maďari. Nechýbala tradičná klobása a bárac
pálenka, čardáš ani jazykolamy.
V piatok sa mohol každý z nás umelecky prejaviť. Vyšľapali sme na hrad Gýmeš a psychicky sa pripravovali na Army
Race, podujatie, na ktorom sme vypomáhali ako spoluorganizátori.
Posledný večer patril nám – Slovákom. Predstavili sme naše kroje a ponúkli pravú slovenskú parenicu, klobásu,
Milu, Kofolu, Vineu, snehulky, hašlerky, chrumky... Naučili sme ich karičku
a chlapci si zasúťažili v klobúkovom tanci. Spať sme šli unavení, ale s pocitom,
že sme im mohli ukázať aspoň kúsok Slovenska.
Všetci sme sa veľmi zblížili, naučili zopár slov v každom cudzom jazyku
a niektorí aj po slovensky... Týždeň to bol
krátky, ale skvelý!
Anička Krištofčová
ÚO Mlynky
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erasmus+

S Fénixom v Španielsku
Ďalší Erasmus+ projekt, na ktorom sme sa zúčastnili, sa
konal v Španielsku, v skautskom centre Griébal nad mestom
Aínsa. Stretli sa tu mladí ľudia zo Slovenska, Českej republiky, Španielska a Francúzska.
Počas letu do Madridu sme sa spriatelili s našou skupinou
z Česka. Jednu noc sme prespali v Zaragoze. Tu sa k nám pridali
už aj Španieli. Keďže cieľ našej cesty sa nachádzal až na severe
Španielska, cestovanie nám poskytlo dosť času na zblíženie.
Ubytovanie v stanoch malo veľké čaro. Občas sme už síce nechápali, odkiaľ sa ten hmyz berie, ale stále to bolo super! Mohli sme okúsiť
život bez internetu a civilizácie. Krásna príroda okolo, či už ráno alebo večer. Zážitkom bola aj telesná očista. Nestáva sa bežne, že musíte
chodiť do spŕch cez les a potom zistiť, že vlastne teplá voda ani nejde.
Zvykli sme si dokonca na jedlo v iných časoch ako na Slovensku a na
prebdené noci, pretože Španieli predsa žijú hlavne v noci...
Každý deň nás čakali rozmanité aktivity s výletmi do okolitých
miest Aínsa a Morillo de Tou. Po večeroch prezentovali výpravy
svoje krajiny tradičnými tancami a piesňami.
Celý projekt nás veľmi veľa naučil. Mohli sme komunikovať v angličtine a v španielčine a hlavne sme mali možnosť spoznať kultúru
týchto krajín. Posledný večer sme si zatancovali, zabavili a lúčili sa
s novými kamarátmi z Franzúzska, Španielska, ale aj s Čechmi. Bolo
nám ľúto, že to už končí, ale všade dobre, doma najlepšie...
							
Veronika Káčeriková
a Natália Mravcová
ÚO Žilina-Vlčince
11

PREDSTAVUJEME ÚO

Predstavujeme ÚO Rožňava
Odpovedá: Etela Bučeková, predsedníčka ÚO Rožňava
Ste jednou z najmladších ÚO. Kedy
ste vznikli a na čo je vaša činnosť zameraná?
Naša organizácia vznikla 1.1.2015, ako
nástupca po ÚO Dobšiná. Zameriavame
sa na aktívne a zmysluplné vyplnenie
voľného času detí z Rožňavy a okolia,
či už v poobedňajších hodinách alebo
cez víkendy.
Môžete spomenúť niektoré akcie alebo projekty, ktoré vám vyšli,
na ktoré ste hrdí?
12

V krátkom čase nášho pôsobenia sme
stihli veľa zaujímavých podujatí. Hneď
v januári sme absolvovali Univerziádu
v Tatrách.Pod názvom Fénix ožil v noci
v múzeu sme uskutočnili nočnú prehliadku kaštieľa Betliar spojenú s nočným pobytom v telocvični Základnej
školy na Zlatej ulici. Objavovali sme krásy Slovenska, keď sme sa vydali na cestu po Liptove, navštívili sme Habakuky,
Harmaneckú jaskyňu, Vlkolínec a cestovali Čiernohronskou železničkou. Okrem
toho sme zabezpečili aj mnohé iné aktivity napr. besedy, športové popoludnia
či tvorivé dielne.

PREDSTAVUJEME ÚO
Ktorú zo svojich akcií považujete za NAJ? Z ktorej by
sme si mohli vziať inšpiráciu?
Chceli by sme, aby sa májová akcia – Fénix ožil v noci
v múzeu, stala pravidelnou každoročnou akciou aj kvôli veľkému záujmu zo strany detí. Tiež by sme radi pokračovali
v turistických výjazdoch v našom okolí a tak, krok za krokom, prilákali medzi nás čo najviac detí.
Ak by chcel niekto vstúpiť do vašej ÚO, čo by ste mu
ponúkli? Na čo by ste ho navnadili?
Pre našich členov – starých aj nových ponúkame hlavne
veľa príjemných zážitkov, dobre naladených a kvalifikovaných vedúcich, ktorí sa snažia prichádzať stále s originálnejšími a bláznivejšími nápadmi. Naše podujatia nie sú
len poučné, ale verím, že deti dobíjajú pozitívnou energiou
a rozvíjajú ich tvorivosť. Snažíme sa o to, aby čas strávený
s Fénixom bol zmysluplný a tak ako deti obohacujú nás, tak
sa snažíme aj my obohatiť ich detský svet.
Aké máte plány na najbližšie obdobie?
Do konca kalendárneho roka máme ešte bohatú ponuku.
V septembri nás čaká návšteva Jasovskej jaskyne, športové
popoludnie v Betliari, v októbri kino a návšteva Steel Parku
v Košiciach, v novembri budeme vypekať a na december
chystáme vianočné tvorivé dielne.
Čo pre vás znamená Fénix?
Napriek tomu, že aj pracovne trávime čas s deťmi v škole,
stále si radi nájdeme energiu aj na víkendové aktivity a popoludňajšie činnosti. Už teraz sa Fénix stáva našou súčasťou
a my sme hrdí na to, že môžeme byť súčasťou Fénixu.
			
			
-r-
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Zobuď sa a poď!

Naša etapová hra Zobuď sa a poď! sa úspešne dostala ku koncu. Viacerí
ste sa do nej zapojili a svedomito plnili zadané úlohy. Podstatnou súčasťou bola aj propagácia v našom časopise. Poďme sa spolu pozrieť na to,
ako vám to išlo.
Ústredie DO Fénix

Záchrana planéty je na nás
Prostredníctvom etapovej hry Zobuď sa a poď! sme spolu riešili ochranu životného prostredia. Recyklovali sme plastové fľaše a vyrábali z nich výrobky. Zberom vrchnákov z PET fliaš sme tiež pomohli chorým,
organizovali sme Deň Zeme.
Pomáhať našej planéte nás oslovilo. Vedúci našej územnej organizácie

preto pripravil pre svoje kolektívy exkurziu v separačnej hale v Liptovskom

Mikuláši. Fénixáci sa zoznámili s modernými technológiami, ktoré zaisťujú
zvýšenie množstva vyseparovaných
zložiek odpadu na recyklačné účely.
Pozreli si vybavenie zberného dvora,
ako sa odpad zhromažďuje, ako sa triedi. Všetkých nás zaskočila informácia
o veľkom množstve vyzbieraného odpadu, ale aj o nových výrobkoch, ktoré
sa z odpadu vyrobia. Nakoniec sme si
pripomenuli viacero významov recyklácie. Od ochrany životného prostredia
cez šetrenie prírodných surovín (drevo, kov, ropa) až zvyšovanie zamestnanosti.
Spoločne sme získali nový pohľad
na separovanie odpadu, ktorý môžeme
využiť aj v bežnom živote.
Eva Fedorová
ÚO Važec
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Zobuď sa a poď!

Školské pomôcky pre Srí Lanku
Do etapovej hry Zobuď sa poď! sa zapojili aj Handlovčania. Zadanie úloh dávalo široký priestor fantázii
a vlastným nápadom. Fénixáci z Handlovej sa nedali zahanbiť a do plnenia úloh sa pustili s maximálnym
nasadením. Viac nám už napísala naša redakčná spolupracovníčka Mária Maňáková.

Prvou z úloh bolo informovať verejnosť o detských právach. Rozhodli sme
sa preto ísť na Cestu rozprávkovým lesom. Okoloidúcim sme rozdávali letáčiky a odznaky a zároveň ich informovali
o detských právach. Každý jeden, s ktorým sme sa stretli, našu snahu ocenil
a podaktorí nám navrhli, aby sme spravili

aj projekt o detských povinnostiach.
Pri plnení ďalšej úlohy sme sa rozhodli
informovať spolužiakov o zlých životných podmienkach detí na Srí Lanke.
V čitárni sme premietali film Cestovanie
v obývačke – Srí Lanka. Symbolickým
vstupným na film bola akákoľvek školská pomôcka, ktorá poputuje do chudob-

ných častí na Srí Lanke.
V polovici júla sme na školskom ihrisku zorganizovali Gumpiádu – športovú olympiádu pre našich spolužiakov.
Olympiádu sme otvorili slávnostným
nástupom a vyvesením vlajok. Chýbať
nemohol ani olympijský oheň, ktorý
zapálil najlepší športovec. Po sľuboch
športovcov a rozhodcov sa začali preteky. Súťažilo sa v nevšedných disciplínach
ako hod fľašou s vodou, trojskok do strany, hod na terč, kolky, skok cez švihadlo
alebo hod loptou dozadu. Na záver boli
vyhlásení najlepší športovci z každej
triedy.
V telocvični si starší žiaci zahrali volejbalový turnaj proti učiteľom našej školy.
Počas dňa športu sa však víťazom stal
každý.
Mária Maňáková ml.
ÚO Handlová
spolupracovníčka redakcie
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Zobuď sa a poď!

Fénixácki aktivisti vo Važci
Ďalšou úlohou etapovej hry Zobuď sa a poď! bolo vymyslieť a zrealizovať projekt podporujúci ľudské
práva. Detská rada SMILE vymyslela projekt Važecké spoznávanie sa. Cieľom tohto projektu bolo nájsť problémy v oblasti ľudských práv a pokúsiť sa ich zmierniť alebo čiastočne odstrániť.
Po krátkom uvažovaní sme prišli
na to, že každodenne sa stretávame
s problémami, ako je neporozumenie
ľudí, nenávisť, zlé spolunažívanie, šikana. Vďaka schválenému grantu od DO
Fénix sme sa pustili do nášho projektu.
Prvá časť sa niesla v zostavovaní našej
vlastnej krajiny, v ktorej vládli naše práva. Názov našej krajiny bol Happyland.
Vytvorili sme vlajku a vymysleli práva.
Právo smiať sa, zabávať sa, vyjadriť svoj
názor, bezplatne sa vzdelávať, právo na
bezplatné ošetrenie, jazdiť na všetkých
dopravných prostriedkoch, právo na slobodný život, na určitú čiastku peňazí.
Druhou časťou projektu bolo zorganizovanie olympijských hier v našej krajine. Prvého júna sme sa vo Važci vrátili
do obdobia antického Grécka a Medzinárodný deň detí sme oslávili v duchu
gréckych olympijských hier. Hry boli
16

otvorené slávnostnou promenádou, kde
si každá skupina niesla svoju vlastnú
vlajku. Jednotlivými disciplínami sme
sprevádzali deti my - dievčatá z detskej
rady SMILE, prezlečené za grécke bohyne. Deti získavali cenné body pre svoju
skupinu v behu s ping-pongovou loptičkou na lyžičke, skoku vo vreci, hode
na cieľ a iných zábavných disciplínach.
Mali tak možnosť overiť si nielen svoju
pohybovú zdatnosť, ale aj teoretické vedomosti z oblasti olympijských hier. Aj
keď na prvom mieste môžu skončiť len tí
najlepší, na našich olympijských hrách
vyhral každý, kto sa zapojil, pretože prekonal svoju pohodlnosť, strach, či ostych
a vyhral tak sám nad sebou.
Treťou časťou bolo rozprávanie sa
o ľudských právach v škole a na ulici.
Prostredníctvom ankety sme zisťovali názory ľudí na ľudské práva. A takéto sme

si vypočuli názory: ľudské práva majú
platiť pre každého rovnako, ľudské práva sa majú dodržiavať, každý má právo
na vzdelanie, slušné bývanie, slušný život.
Štvrtou časťou bola pomoc pre deti
zo Srí Lanky. Pomocou DVD o Srí Lanke
a rozhlasovou reláciou v školskom rozhlase sme važecké deti oboznámili
o obyvateľoch Srí Lanky, o ich živote
a vzdelávaní. Detská rada SMILE vyhlásila zbierku učebných pomôcok pre žiakov
zo Srí Lanky, pretože nemajú taký jednoduchý život ako my. Deti sa s radosťou
zapojili do zbierky a spolu sme vyzbierali
rôzne učebné pomôcky (perá, ceruzky,
pastelky, lepidlá, počítadlo, zošity...).
Zo zbierky máme dobré pocity, pretože
sme sa všetci spojili a pomohli deťom
v inej krajine.
Detská rada SMILE
ÚO Važec

Zobuď sa a poď!

V to slnečné ráno som sa s pani vedúcou
Šalachovou a dvoma fénixákmi Paťkou
a Lukášom vybrala do útulku pre opustené psíky v Haniske. Išli sme odniesť zozbierané vrchnáčiky z plastových fliaš,
ktoré útulok vie speňažiť a tým si finančne pomôcť. Nazbierali sme neskutočných 33,1 kg vrchnáčikov! Samozrejme,
nebolo by to ono, keby sa nám neroztrhlo najväčšie vrece tesne pred odchodom!
Vrchnáčiky sme potom pozbierali a dali
do menších tašiek a taštičiek, ktoré vedúca odkiaľsi vytiahla. Tašky a vrecia
sme uložili do kufra auta, nasadli a vyrazili sme pomáhať psíkom.
Po príchode do útulku k nám pribehlo mnoho psíkov, ktoré sa tešili z našej
návštevy. Poobzerali sme sa po útulku
a uvideli sme malé šteniatka. Boli ako malé
guľôčky. Drobné a chlpaté. Pozrite na tie
krásne fotky so šteniatkami! Nemali ešte
mená, lebo čakajú na nových majiteľov.
Šteniatka sme následne uložili naspäť
a išli sme ďalej, ku klietkam. Sledovali
sme, ako jedna milá staršia pani strihá
psíkov. Boli sme očarení krásou, láskou

a nadšením chlpáčov. Keď sme sa už dostatočne poobzerali a pohrali, vrátili sme
sa do auta, aby sme pracovníčkam útulku
odovzdali vrchnáčiky.
A keď už výlet, tak aj so zážitkom! Síce
bolestivým, ale nezabudnuteľným. Pohrýzol ma pes Vilo! Nezbedník Vilo, tak
veľmi sa snažil o pozornosť! Šokovaná
vedúca ma posadila do auta a začala situáciu s mojou nohou okamžite riešiť. Pes
Vilo bol našťastie zaočkovaný, ale aj tak
musel ísť na opakované vyšetrenia. Mne
ranu ošetrili, kamaráti ma poľutovali
a išli sme domov a potom na pohotovosť. Cestou sme sa zastavili na benzínke
a vedúca nám všetkým kúpila čokoládky, aby sa nám to aj psychicky lepšie
zvládalo. Noha ma ešte teraz trochu
bolí, rana mení farby, ale koniec koncov
napriek tomu som bola rada. Pomohli
sme mnohým psíkom. Som šťastná,
že patrím k Fénixu. Nikdy sa nenudím!
Zuzka Rajčanová
ÚO Košice
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Krížom-Krážom

Keď sa Fénixáci spoja
Učím na Základnej škole v Klenovej.
Je to malá dedinka, ktorá sa nachádza
na krajnom východe Slovenska. Našu školu navštevuje málo žiakov a takmer polovica pochádza zo sociálne slabších rodín.
Tak ako aj ostatné deti, aj tie naše veľmi
radi chodia na rôzne výlety, exkurzie,
spoznávajú nové veci a tiež nových ľudí.
Avšak, ako som už spomínala, veľa deti
pochádza zo sociálne slabších rodín a to
im nedovoľuje zúčastňovať sa na všetkých
výletoch a akciách, ktoré im škola ponúka. Na druhej strane, aj keď škola zorganizuje nejaký výlet, tak sa prihlási len veľmi
málo detí a niektoré výlety sa preto ani

nekonajú. Vo veľkej miere školu podporuje aj obec, avšak aj prostriedky obce
sú obmedzené. Napriek všetkému, keďže
som vyštudovaná historička, mojim najväčším snom bolo zorganizovať exkurziu
do Osvienčimu. Snažila som sa nájsť školu, ktorá by bola ochotná ísť na spoločný
výlet a sponzorov, ktorí by boli ochotní zaplatiť aspoň časť nákladov. Práve
v tom čase som sa zoznámila s Marekom
Minčičom, ktorý učí na Základnej škole
P.O.Hviezoslava v Snine a je predsedom
DO Fénix Snina-Hviezdoslavova. Práve
prostredníctvom neho som sa dozvedela
o DO Fénix a o možnostiach, ktoré táto

organizácia ponúka. Veľmi ma to zaujalo
a táto myšlienka sa zapáčila aj našej pani
riaditeľke. Hneď sme si dohodli stretnutie, na ktorom sme sa stretli aj s manželmi Talarovičovcami z Fénixu. Predstavili
nám ciele a poslanie detskej organizácie.
Ani sme dlho neváhali a rozhodli sme
sa, že ideme do toho. V apríli 2015 teda
vznikla naša organizácia DO Fénix Klenová. Aj keď sme zatiaľ úplní nováčikovia,
musím skonštatovať, že to bolo správne
rozhodnutie. Za túto krátku dobu sme už
toho s deťmi naozaj veľa zažili. Vďaka Marekovi Minčičovi sa nám podarilo splniť
si sen a spoločne s ich organizáciou sme
navštívili Osvienčim a Vieličky. Spoločne
sme pokorili aj Kráľovu hoľu. Deti prežili
množstvo skvelých zážitkov a našli si veľa
nových kamarátov. Veľký úspech u našich detí malo aj Celoslovenské stretnutie
Fénixákov vo Veľatoch. Zažili tam kopec
zábavy a nadviazali nové priateľstvá. Už
teraz sa tešia na ďalšie stretnutia. V neposlednom rade musím spomenúť aj Detský
tábor Štvorlístok deťom Patrika Hermana, ktorý pomáha deťom aspoň na chvíľu
zabudnúť na ich trápenia.
Do budúcna máme veľké plány. Chceli
by sme navštíviť Viedeň, Budapešť a Prahu. Pevne veríme, že sa nám to podarí!
Emília Štofiková
ÚO Klenová
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Po zábavnom a úspešnom ukončení etapovej hry Moja Európa zamierili naše kroky do Štrasburgu.
Do sídla mnohých európskych inštitúcií nás pozvala europoslankyňa Monika Smolková.
Vyzbrojení dobrou náladou a túžbou po zážitkoch sme 16. mája nasadli do autobusu. Našej vedúcej nebolo do smiechu, keď po krátkej
prestávke na poslednom odpočívadle pred Štrasburgom sa dal náš
autobus do pohybu - bez nás! Naši chalani, ktorí boli už v autobuse, si
totiž nevšimli, že im chýbame - dievčatá aj s vedúcou!
V pondelok ráno na nás čakal poriadne nabitý program. Najprv
sme navštívili štrasburskú Katedrálu Notre-Dame. Je to prekrásna
gotická stavba, ktorá sa čnie svojou vežou až do výšky 142 m. Samozrejme, naša vedúca nám dopriala tých 330 schodov, aby sme
sa mohli vynadívať a potešiť krásnym výhľadom na celé mesto. No
najkrajším zážitkom bola plavba loďou po štrasburských kanáloch...
Po potulkách mestom nasledovala prehliadka Európskeho parlamentu a stretnutie s našou hostiteľkou. Mimoriadne zaujímavý
bol už len vstup. Cítili sme sa ako na colnej kontrole na letisku. Preskenovali nielen naše veci, ale aj telesné schránky. Vo veľkou átriu
nás zaujali visiace liany, ktoré sa tiahli z najvyššieho poschodia až
po zem. Doslova dych nám vyrazila obrovská rokovacia miestnosť
s množstvom sedadiel a ligotavým stropom.
Po zaujímavej prehliadke sa nás ujala pani europoslankyňa Monika Smolková a nasledovalo spoločné fotenie. Na znak vďaky sme
jej darovali darček - časopis s fotografiami, ktoré nás zachytávali
pri plnení úloh v etapovej hre Moja Európa. Exkurziu sme ukončili
spoločnou večerou a zaslúženým oddychom v hoteli v Ersteine.
Adriana Pukanská
ÚO Košice
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S Fénixom spoznávame svet
Na konci školského roka sa už všetci tešili na prázdniny. Aj naši fénixáci sa pripravovali na svoj výlet. Tí,
ktorí sa rozhodli stráviť leto s Fénixom pri mori, neoľutovali. Vytúžený deň odchodu nastal 10. júla a my
sme s kuframi plní očakávania nastúpili do autobusu. Smer - Taliansko.
Prvá naša zastávka bola pri Rimini. Navštívili sme Italia in Miniatura. Zábavný
park nám ponúkol miniatúry slávnych
talianskych i európskych stavieb. Plní
zážitkov sme pokračovali k nášmu vytúženému cieľu – k moru. Konečne sme
uvideli Palmovú riviéru a náš sen sa stal
skutočnosťou. Jadranské more a pieskové pláže si nás získali okamžite!
Počas pobytu sme sa nielen kúpali a slnili, ale aj podnikali poznávacie výpravy
za poznaním. Navštívili sme starobylé
prístavné mesto San Benedetto del Tronto. História tu dýchala na každom krok.
Mnohým učaroval prístav s množstvom
krásnych lodí a maják týčiaci sa nad ním.
Niektorí navštívili Rím a Vatikán. Historické stavby, sochy, Koloseum, Španielske schody a samozrejme, Vatikán a jeho
bazilika. Cestou tam aj späť nás očarila
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najvyššia hora Gran Sasso. Prechádzali
sme popod ňou dlhým tunelom, ktorý
má až 10 kilometrov.
Najväčšiu radosť sme mali z bláznivých hier pri mori. Rozdelili sme sa
do dvoch skupín. Skupina Pirátov a skupina Robinsona Crusoa neustále bojovali medzi sebou o víťazstvo. Stavali sme
pevnosti, plavili sa na banáne a iných alternatívnych plavidlách, chytali príšery,
hľadali perly, zahrali sme si petang a dali
sme si aj plavecké preteky, turnaj v plážovom volejbale či vybíjanej. Popoludnie
sme venovali vytvoreniu vlajky, výrobe najkrajšej perly a nezabudli sme ani
na vzdelávanie, ako sa správať, čo je pre
nás dôležité a čo nie, vedieť si pomôcť
a pomôcť aj kamarátovi. Zažili sme aj
Bláznivý deň radosti. Prežili sme ho vo
vodnom parku Onda Blue. Vyšantili sme

sa na tobogánoch aj umelých vlnách.
Večery boli rozmanité. Raz sme vyrábali náramky, inokedy kreslili na tvár,
pracovali s keramikou, púšťali sme si balóny šťastia, mali sme taliansky a napokon aj rozlúčkový večer.
Naša vďaka patrí všetkým, ktorí sa
na tomto nádhernom dobrodružstve podieľali. Nesmieme zabudnúť na pani kuchárku Zuzku Šemodovú a jej pomocníka
Paľka Simana, naše vedúce Ľubku Hlubockú a Vivien Purgátovú a samozrejme,
na našich vodičov, Jožka Cibuľu a Ľubka
Vaníka, ktorí nás bezpečne doviezli domov. Všetkým patrí veľké ďakujeme!
Alena Huntošová
ÚO Banská Bystrica

Krížom-Krážom

Slnečné úsmevy
na Slnečnom majeri
Každý, kto sa pracuje, si zaslúži oddych. A aj škola je predsa práca. A tak sme
si zaslúžený oddych dopriali aj my. Naše
kroky najprv smerovali na Slnečný majer,
ktorý sa nachádza blízko krásneho historického mestečka Bardejov. Navštívili
sme kostol sv. Egídia a z jeho veže sme si
vychutnali čarovný výhľad na šíre okolie.
Neobišli sme ani známe Bardejovské kúpele, ktoré sú známe svojimi liečebnými
minerálnymi prameňmi. Neváhali sme

a celý deň sme strávili v krásnom harmonickom prostredí, obklopení voňavými
pestrofarebnými kvetmi. Dokonca sme
boli aj v soľnej jaskyni, okúsili liečivú minerálnu vodu a vyšantili sme sa na kúpalisku. Samozrejme, nemohli sme odísť bez
kúpeľných oblátok. Úsmev nám z tvárí
nezmizol ani pri výstupe na Zborovský
hrad. Spoznali sme ďalší kúsok histórie,
o ktorom sa v učebnici dejepisu nepíše.
Počas celého nášho pobytu na Majeri

nám robili spoločnosť ušľachtilé kone.
Prekonali sme strach a vyskúšali sme si,
aké je to byť jazdcom a pozorovať svet
z konského chrbta. Rozlúčili sme sa pri
spoločnom táboráku. Domov sa nám veľmi
nechcelo, ale ako sa vraví, niečo pekné sa
končí, aby sa niečo ďalšie pekné začalo...
Lucia Taňkošová
ÚO Humenné
spolupracovníčka redakcie
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Krížom-Krážom

Fénix v Trnovci nad Váhom evidentne nezaháľa. Každú chvíľu tu fénixáci niečo vymyslia, kamsi sa vyberú...
More na Slovensku?

Kúpať sa v ňom síce nedalo, ale bol to
adrenalín! Navštívili sme Kamenné more
vo Vyhnianskej doline. Je to jedinečný prírodný zjav vyhlásený za prírodnú rezerváciu a je súčasťou náučného

chodníka Andreja Kmeťa. Rozlohou ide
o najväčšie kamenné more v sopečnej
časti Karpát a o jedno z najstarších chránených území na Slovensku. A že na Slovensku nemáme more...

chádza múzeum generála M.R. Štefánika.
Posledným miestom jeho odpočinku je
mohyla, ktorá sa týči blízko jeho rodnej
obce Košariská. Z celého pomníka je nádherný výhľad do kopaničiarskeho kraja.

Stretnutie s permoníkmi

Z fénixákov Indiáni

Banská Štiavnica je zapísaná v Zozname svetového kultúrneho dedičstva
UNESCO. Známe je mesto i jeho bane. Oblečení v plášťoch, s prilbami na hlavách
a svietidlom v ruke sme absolvovali prehliadku 1,2 km dlhej štôlne Bartolomej
až 40 m pod zemským povrchom. Dozvedeli sme sa, ako sa v štôlňach pracovalo
kedysi a dnes. Čakali nás tu malí permoníci – ochrancovia baníkov. Po Banskom
múzeu sme si pozreli dominanty mesta,
medzi nimi aj Námestie Svätej Trojice.
Možno si zo školy pamätáte báseň o nenaplnenej láske básnika Andreja Sládkoviča k Maríne Pischlovej. Jej rodný dom
stojí práve na tomto námestí.

Odmenou bol božský výhľad

Svetový deň turistiky sme oslávili
na Bradle. Slnečné ráno doslova pozývalo do prírody, a tak sme radi využili
jej štedrú ponuku. Voľba padla na trasu
Košariská – Bradlo. V Košariskách sa na-
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Zbalili sme stany, spacáky, plné batohy
jedla a vyrazili do prírody. Po príchode
nás čakala dôležitá úloha, postaviť stany.
Sme machri, lebo ani jeden nám nespadol! A ozval sa hlad. Keďže sme nemali
kuchára, museli sme sa do varenia pustiť
sami. Nanosili sme si drevo a pripravili
ohník. Kým sa guláš varil, zasúťažili sme
si v streľbe zo vzduchovky a povozili
na koníkovi. Večer bol plný zábavy
a hier. Bolo nám super!

Hľadali sme spevákov

Ani na tohtoročných obecných dňoch
v Trnovci nad Váhom nechýbala spevácka súťaž. Na hľadaní speváckych talentov sa podieľal aj náš Fénix. Spevákov
hodnotila trojčlenná porota pod vedením opernej speváčky Márie Peškovej.
Aj tu sme ukázali, že Fénix má talent!
Eva Klincková
ÚO Trnovec nad Váhom

Krížom-Krážom

Neúnavné labute

Štebot vtáčikov a lúče slnka
nás sprevádzali túrou, ktorú
pre nás pripravila DO Fénix.
Našim úmyslom bolo prejsť trasu od Serede až po Kaskády pri
Kráľovej, ktorá je dlhá 10 km.
Vietor nám narážal do chrbta
a poháňal nás vpred. Po niekoľkých kilometroch sme si spravili
prestávku, aby sme utíšili hlad
a smäd, lebo hladní a smädní by
sme ďaleko nedošli. Cestou sme
mali možnosť vidieť rôzne druhy
vtákov a stromov, ktoré sa zahaľovali do farebných šiat. Narazili
sme aj na kvietky všakovakých
farieb. Boli však pozakrývané
jemne orosenými steblami trávy.
Občas nám na tvár dopadli malé
kvapôčky vody, ale nám to nevadilo a pokračovali sme ďalej.
Keď sme prišli do cieľa, boli
sme unavení a vysilení, ale
šťastní z toho, že sme to zvládli.
Vo vzduchu bolo cítiť vôňu víťazstva aj vôňu opekaných dobrôt, na ktorých sme si dobre pochutili.
Nabudúce neváhaj a pridaj sa
aj ty k nám!
Lujza Svitáková
oddiel Labute Galanta,
ÚO Sládkovičovo
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Akční Košičania
Územná organizácia v Košiciach má na svojom konte mnoho ďalších vydarených akcií a projektov. Boli
sme v neuveriteľnom nasadení. Akcie bežali jedna za druhou, jedni zážitky striedali ďalšie. Až teraz,
po letnom odpočinku, je čas pripomenúť si najkrajšie z nich.
Eko-domčeky z plastu

Vyvrcholením bolo zriadenie detskej
krajiny Pónixia. Jej noví občania spísali
listinu svojich detských práv. Najdôležitejším právom sa na naše prekvapenie
stalo právo na prestávku!

Na Deň zeme náš marketingový tím
zorganizoval obrovskú akciu – súťaž
o najväčší plastový domček. Bola súčasťou plnenia úloh etapovej hry Zobuď sa
a poď! Do akcie sa zapojilo vyše 200 detí.
Domčeky vyzerali architektonicky náročne. Každé družstvo malo svojho zástupcu,
ktorý prezentoval ekologické vymoženosti svojho domu. Veľmi milo nás prekvapila stavebná aj interpretačná zanietenosť staviteľov. Videá si môžete pozrieť
na facebookovej stránke DO Fénix Košice.

Košičania hostiteľmi

Naša ÚO bola hostiteľom a sprievodcom fénixákov z Kráľovej pri Senci. Tí
v máji navštívili naše mesto a prežili sme
spolu nádherné chvíle. Ďakujeme za návštevu a dúfame, že sa im program páčil...
Janette Šalachová
ÚO Košice

Pánmi Bojníc

Nádherný zámok, najkrajšia ZOO, zábavné slony a kengury v záhrade, nočný
pochod s fakľami medzi Neandertálcami
v Múzeu praveku, kúpanie medzi seniormi v liečebnom dome, pekný čašník v kúpeľnej kaviarni... Čo viac si želať?

Borci na športovej Fénixiáde

Košické marketingové oddelenie ÚO
Fénix Košice zorganizovalo aj vlastnú
oslavu MDD na pôde našej materskej
základnej školy na Postupimskej ulici.
Akcia to bola veľká! Všetky naše deti sa
zapojili do Športovej fénixiády. Behali vo
vreciach, so zaviazanými nohami hádzali
na cieľ, určovali dopravné značky, driblovali a hlavne vyhrávali krásne darčeky.
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Aj na Záhorí to žije!
Naša ÚO nie je veľká počtom členov, no akcií máme veľa. Snažíme sa byť čo najbližšie k prírode, spoznávame zaujímavé kúty Slovenska i okolitých štátov a navštevujeme aj kultúrne podujatia.
Pred niekoľkými rokmi sme nadviazali
priateľstvo s kamarátmi z Ostravy, s ktorými trávime jesenné prázdniny a spoznávame zaujímavé miesta u našich západných susedov. Spolu sme navštívili
Opavu, Litoměřice, Cheb, Františkovy
Lázně, Karlovy Vary.
Pekné zážitky máme aj zo spoznávania Slovenska. Užili sme si pobyt vo Vyhniach, Banskej Štiavnici, Trebišove či
v Čiernom Balogu s výletom do Dobročského pralesa.
Niekoľkokrát do roka zavítame aj
do Bratislavy. Návštevu niektorej z historických pamiatok tradične spájame
s návštevou 3D kina. Kým pre iných je to
možno samozrejmosť, pre nás je to nevšedný zážitok.
Najlepšie sa cítime v prírode. Chodíme
na túry, snažíme sa zdokonaľovať v rôznych zručnostiach, akými sú stavba stanu a ohniska, viazanie uzlov, poznávanie
drevín či rastlín alebo varenie v prírode.
Práve takýmito podujatiami sa nám darí
získavať nových členov.
Fénix obohacuje náš život o nové kamarátstva a priateľstvá, o nové zážitky
aj skúsenosti. Fénix sa stal našim kamarátom aj priateľom!
Janka Jediná
ÚO Závod
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Letné putovanie
Naša DO Fénix pri ZŠ na Morovnianskej ceste v Handlovej už tradične pripravila pre deti Letné denné putovanie. Aj keď nie naozaj, ale len sprostredkovane, navštívili sme viaceré krajiny, zoznámili s ich kultúrou,
vyrobili vlajky a ochutnali ich tradičné jedlá. A my vám teraz ponúkame postrehy našich cestovateľov –
detí, ktoré s nami prežili osem zaujímavých dní.
Mária: Prvý deň sme prežili v škole. Zoznámili sme sa, zahrali rôzne hry
a ochutnali tradičné francúzske jedlo - zapečené bagetky so syrom a syrové jednohubky, ktoré sme si pripravili úplne sami.
Saška: Druhý deň nás čakalo Anglicko.
Čo iné by sme mohli vyskúšať v rámci Anglického dňa? Predsa minigolf!
Z dievčat sa stali pravé anglické lady
a z chlapcov lordi. Kiež by im to vydržalo... Čerešničkou na torte bol čaj o jedenástej a pravá anglická sušienka.
Samko: Keďže vonku bolo veľmi horúco, zažiadalo sa nám more. Chorvátsky
deň sme strávili v aquaparku v Turčianskych Tepliciach. Naj zážitok mám z Divokej rieky a tobogánu.
Timea: Po dlhej ceste autobusom nás
na Donovaloch čakal svet rozprávok. Privítali nás rozprávkové bytosti a zahrali
nám rozprávky Janko a Marienka, Traja
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zhavranený bratia či Mlynček mel. Peniaze sme si vymenili za zlaté a strieborné
habakuky, ktoré sme minuli v Kurník šhopa center. Slovenský deň sa fakt vydaril!
Nikolas: V pondelok sme boli v Banskom múzeu. Na prehliadku sme sa pripravili ako baníci. Dostali sme ozajstné
prilby a svetlo. Prezreli sme si stroje,
ktoré sa používajú v bani. Bol tam veľký
kombajn s vŕtačkami. Pozreli sme si aj
film, ako baníci ťažia uhlie. Potom sme
išli do tvorivých dielní, kde sme si utkali koberčeky a plstili pekné ozdoby. Deň
sme zakončili vlastnoručne upečenou talianskou pizzou.
Saška: Aj my sme boli zvedaví na novootvorené kúpalisko na Remate. To bola
Amerika! Jediné, čo nás z vody dostal, bol
pravý americký hot-dog. Škoda, že sme
nemohli zostať dlhšie. V USA bolo fajn!
Mária: Siedmy deň sme s očakávaniami

zavítali do Banskej Štiavnice. Vo výučbovom centre Terra Permonia nám ukázali, ako narábať so strojmi, ktoré boli
na zjednodušenie našej práce v tvorivých dielňach. Všetkým sa páčila rezačka na drevo a polystyrén. Zaujímavá bola
aj veľká elektrická vŕtačka, s ktorou sme
mohli vŕtať úplne sami. Našu návštevu
sme skončili vo fosforovni a mašinkárni.
Samko: Posledný prázdninový deň bol
typicky kanadský. Dočkali sme sa ochladenia - letná teplota klesla na 22°C. Studený kanadský deň zachránil javorový
sirup a intenzívne športové výkony.
Nakoniec malé prekvapenie a rozlúčka
s novými kamarátmi. A teraz už len 365
dní do ďalšieho letného putovania.
Mária Maňáková ml.
ÚO Handlová
spolupracovníčka redakcie

Zo života ÚO

Návrat v čase

Letné prázdniny poskytujú ideálny čas na prebúdzanie zabudnutých zručností. V krásnom prostredí západného Slovenska, na Záhorí, zorganizoval Fénix tábor venovaný základným elementom: oheň, voda, jedlo
a prístrešok. Každý deň bol tematicky venovaný jednému z nich.

Ako prvé si na vlastnej koži vyskúšali, aké je namáhavé nazbierať vhodný
materiál pre založenie ohňa a ešte namáhavejšie ho zapáliť použitím kresadla. Okrem ohňa je dôležitá aj voda. Deti
si samé skonštruovali filtračný systém
z plastovej fľaše a prírodných materiálov. Bolo jasne vidieť, že po každom kole
filtrácie, tak ako sa stávala voda čistejšou
a čistejšou, narastala hrdosť detí. Súťaže
v skákaní do vody na rôzne spôsoby patria takmer k tradíciám tábora.
Deti si museli svojpomocne postaviť
najjednoduchší úkryt v tvare písmena A
bez použitia nožov, sekier a iného náradia. Radosť detí z toho, že im prístrešky
vydržali nočnú búrku, bola neopísateľná
a neskutočná.
Posledným elementom prežitia je jedlo.
Deti použili na lov luky, z ktorých strieľali
s vlastne vyrobenými šípmi. Zber plodov
symbolizovala súťaž v otváraní plechoviek ovocia. Osviežujúci letný ovocný ša-

lát, vyrezané svietniky z červenej dyne
a pečené zemiaky v pahrebe už len dokresľovali atmosféru úspešného lovu.
Takto deti užitočne trávili jeden týždeň z prázdnin, kde sa veľa naučili,
ale mali čas aj na športové, turistické
a kultúrne súťaže, diskotéku, opekanie
špekáčikov pri vatre, ale hlavne sa vy-

šantili v bazéne.
Pri rozlúčke síce bolo slzavé údolie,
no dali sme si spoločný prísľub - o rok
dovidenia na Záhorku!
Tomáš Spusta
ÚO Senica
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Indiáni po škole
Niektoré deti svoju školu milujú. Nestačí im stráviť v nej deň, ale chcú v nej dokonca aj spať! A tak
na prvákov čakal Indiánsky večer a na starších Indiánsku noc.
Spoločný fénixácky večer sa začal príchodom do telocvične, kde si deti odložili svoje batohy, spacáky a karimatky.
Očká prvákov žiarili od nedočkavosti,
pretože takýto večer v škole ešte nezažili. Presunuli sa do výtvarnej učebne,
kde si každý vyrobil indiánsku čelenku.
Ozdobili si ju podľa vlastnej fantázie
pierkami, farebným papierom, korálkami či vrkôčikmi.
Deti sa rozdelili na tri indiánske kmene: Apačov s náčelníkom Geronimom,
Siuxov s náčelníkom Sediacim Býkom
a Irokézov s náčelníkom Červeným Kvetom. Každý kmeň mal vlastné pomaľovanie tváre.
Prvou úlohou indiánov bolo vymyslieť
svoj vlastný pokrik, ktorý mal slúžiť aj
na plašenie divej zveri v lese. Kroky malých indiánov totiž vzápätí smerovali
do lesa, kde plnili rôzne úlohy. Aby to
nemali ľahké, úlohy boli napísané indiánskymi znakmi, takže najskôr ich bolo
potrebné rozlúštiť. Museli založiť oheň
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len pomocou dvoch zápaliek, zbierať
kartičky s obrázkami bizónov, vyrobiť
si indiánske ozdoby len z toho, čo našli
v lese či šípkami trafiť bizóna nalepeného na polystyréne.
Malí indiáni dostali sladkú odmenu,
indiánsky diplom a prišli si po nich rodičia. Pre väčších sa nočné dobrodružstvo
eštelen začínalo...
Až za tmy sa starší indiáni presunuli ako svätojánske mušky s baterkami
do telocvične, kde si každý pripravil z karimatiek, spacákov, vankúšikov aj plyšákov miesto na spanie. A indiánska zábava
sa mohla začať! Tanec a súťaže pri hudbe trvali do polnoci. Niektorí sa v noci
trošku báli, no nakoniec sa všetci pobrali do ríše snov. Ráno odchádzali indiáni
s úsmevom na tvári a podobný večer si
chceli hneď zopakovať...
Daniela a Svetlana Sabolové
ÚO Košická Belá

Zo života ÚO

Areál zdravia (2. časť)
V minulom čísle Letu s Fénixom sme vás informovali o iniciatíve mladých fénixákov z Novej Dubnice.
Fénixáci nielen odhalili, ale aj pátrali po príčinách spustošenia a zániku oddychovej zóny. Zdevastovaný
lesopark sa rozhodli zachrániť.

Mnohí z nás si ani neuvedomujú, ako
veľmi dôležité sú v mestskom prostredí parky a oddychové zóny. Miesta plné
betónu a panelu je nutné vystriedať zeleňou a prírodou. Na tento problém sa
rozhodli upozorniť členovia DO Fénix
v Novej Dubnici, ktorí na Deň Zeme zorganizovali akciu s názvom Nový areál
zdravia. Akcia bola realizovaná v rámci projektov Mladí reportéri, DO Fénix
a Zelená škola. Cieľom tejto aktivity bolo
upozorniť na problém znečistenia pôvodného areálu zdravia, ako aj okolitých
lesov v Novej Dubnici.
Akcia sa začala na mieste starého

salaša, ktorý sa nachádzal v minulosti
nad mestom Nová Dubnica. Salaš sa tu
už nenachádza, ale miesto dodnes navštevujú ľudia pre príjemné posedenie,
pekný výhľad a malé jazierko. Ráno
pripravili fénixáci ohnisko, stanoviská
pre deti zamerané na triedenie odpadu,
ale aj ohradu s ovečkami. V neďalekej
studničke sa zase veselo otáčali lopatky dreveného mlynčeka. Prišli nielen
žiaci z novodubnických škôl, ale aj deti
a ich rodičia z mesta, blízkeho i ďalekého okolia. Prišli aj cvičitelia psov, ktorí
so svojimi štvornohými priateľmi predviedli množstvo zaujímavých kúskov,

ale zároveň prezentovali ako správne
vycvičiť psa. Popoludní nasledovala
opekačka a diskusie o zničenom Areáli zdravia. Samozrejme, všetko čo sa
do prírody donieslo, sa aj odnieslo späť,
aby príroda zostala nepoškodená. Deň
sa vydaril a snáď sa v dostatočnej miere poukázalo na problém oddychovej
zóny v meste Nová Dubnica.
Michal Mazánik
ÚO Nová Dubnica
spolupracovník redakcie
Foto: Miroslav Zavacký
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Zo života ÚO / tipy, hry, nápady

V Terchovej bolo krásne aj veselo
Ďalšie prázdniny sú za nami. A hoci už zarezávame v škole, stále spomíname na letné zážitky. Staroturianski fénixaci prežili už tradične posledný júlový týždeň bez rodičov, ale zato so skvelými ľuďmi v tábore.

Zameranie táborového programu nemalo ďaleko od prostredia, v ktorom sme
sa tento rok udomácnili. Junácka pasovačka do Terchovej jednoducho zapasovala...

Kompót

Pomôcky: stoličky
Postup hry: Rozdelíme medzi deti
názvy ovocia – hruška, jablko, slivka
(menšie deti môžu mať napr. obrázok).
Do kruhu poukladáme stoličky sedadlami dovnútra. Použijeme o jednu stoličku
menej ako je detí. Deti sa posadia, jedno zostane stáť uprostred kruhu a určí
skupinu, ktorá si vymení miesta (napr.
miesta si vymenia hrušky alebo miesta
si vymenia jablká a slivky). Pri vymieňaní miest sa hráči vždy snažia posadiť na
inú stoličku. Ten, ktorému sa miesto neujde, zostane stáť a určí ďalšiu skupinu,
ktorá si vymení miesto. Potom sa znova
snaží sadnúť si. Pokiaľ ten, čo určuje, povie: „Kompót!“, vymenia si miesta všetky
deti – ovocia.

Vylučovací beh

Pomôcky: dlhé lano – štartovacia čiara, malé penové loptičky
Postup hry: Hráči sa postavia na čia30

Pochodili sme po horách, vo Vrátnej
doline sme sa odviezli lanovkou, navštívili sme rodisko slávneho zbojníka Jurka Jánošíka a ochutnali výborné lesné

ru tak, aby mali rovnomerné rozostupy.
Oproti nim vo vzdialenosti cca 20 m postavíme lopty, ktorých počet je o jednu
menší ako počet hráčov. Na signál všetci
vybehnú a snažia sa chytiť jednu loptu.
Komu sa to nepodarí, je z hry vyradený.
Jednu loptu odoberieme a hráči sa znovu
pripravia na štart. Vo finále sa stretnú
poslední dvaja v snahe získať jednu loptu.

Na trpaslíka

Pomôcky: lopta
Postup hry: Hráči sa postavia po obvode väčšieho kruhu, čelom do stredu
a prihrávajú si loptu. Vo chvíli, keď niekomu spadne lopta na zem, všetci hráči
zostanú v tej pozícii, v ktorej boli, keď
lopta padla. Kto sa ako prvý viditeľne
pohne, dostane jednu hlásku. Najskôr t,
potom r, a keď ten istý hráč prehrá tento
súboj po tretíkrát, musí vysloviť 3 hlásky – trp. Lopta stále lieta sem a tam, hráčom stále pribúdajú hlásky. Kto sa pohne

čučoriedky. Úspešne sme zvládli výstup
na najvyšší vrch Malej Fatry. Selfie z vrcholu Veľkého Fatranského Kriváňa, jednoducho, nemohla chýbať.
S prilbou na hlave a nohami
na pedáloch sme strávili celý piatok.
Navštívili sme priehradu v Novej Bystrici či Slovenský orloj v Starej Bystrici. Jánošíkovská atmosféra zavítala aj do našej kuchyne. Ochutnali
sme demikát - bryndzovú polievku,
ale ja klasické bryndzové halušky.
Chlapci sa naučili klobúkové tance.
Po večeroch nechýbala gitara a spev.
Dokonca sme mali návštevu z fénixáckeho Ústredia, ktorá na naše prekvapenie
prišla v kroji. Ďakujeme teda Milankovi
aj s partiou za peknú bodku za celým táborom a ďakujeme aj všetkým vedúcim,
kuchárovi a kamarátom, bez ktorých by
tábor nemal tú úžasnú atmosféru!
Vladka Vávrová
ÚO Stará Turá

prvý zo všetkých hráčov po ôsmy raz,
musí nahlas povedať celé slovo trpaslík
a vypadne z hry. „Trpaslík“ opustí kruh
a ďalej sa už len pozerá.

Mačiatka a myš

Pomôcky: povrázok s papierovou myškou
Postup hry: Vybrané dieťa má v ruke
povrázok, na konci ktorého je uviazaná
myška nakreslená na papieri. Ostatné
deti sú mačiatka a lezením po štyroch
sa snažia uviazanú myšku chytiť. Dieťa
s myškou sa rýchlo pohybuje vo vzpriamenej polohe. Kto myšku chytí, stáva sa
myškou. Deti môžu myšku chytať len pri
lezení. Pri väčšom počte detí vytvoríme
viac skupín a v každej skupine určíme
jedného hráča s myškou.
Vaša Beáta Šramková
Zdroj: predskolskyatlas.sk
a clanky.rvp.cz

Šikovné ruky

Darčeková škatuľka
Veľakrát ste vytvorili podľa návodu z tvorivých dielní nejaký darček pre mamičku, babičku, kamaráta či súrodenca. Ak však chcete niečo darovať, treba to pekne zabaliť. Čo takto si vytvoriť namiesto kúpenej darčekovej tašky vlastnú škatuľku, ktorú si ozdobíte podľa svojich predstáv? Tu vám ponúkam jednu z možností.
Postup:

Potrebujeme:
•
•
•
•
•

dva tvrdé farebné papiere
nožnice
lepidlo
pravítko
ceruzku

Ako prvú vytvorte škatuľku. Rozmer si
zvoľte podľa toho, na čo chcete škatuľku
použiť (na obrázku 12x15 cm) a strany
obdĺžnika narysujte na papier. Okraje si
zvoľte podľa toho, akú vysokú škatuľku
chcete mať (na obrázku 3 cm) a podľa
týchto čiar základ škatuľky vystrihnite.
Následne opatrne prehnite podľa týchto
čiar hrany na všetkých štyroch stranách.
Aby ste mohli škatuľku pevne zlepiť,
vystrihnite cípy zo štvorcov, ktoré vznikli vo všetkých rohoch papiera. Túto časť
nemusíte merať ani rysovať, vystrihnite
to od oka aspoň približne. Škatuľku následne zlepte tak, aby vzniknuté cípy boli
vo vnútri a lepidlo nechajte zaschnúť.
Ako druhé nasleduje vrchnák škatuľky.
Ten vyrobíte z druhého papiera rovna-

kým spôsobom, avšak okraje (teda výška
vrchnáka) budú o niečo menšie a k rozmerom obdĺžnika pridajte vždy 2 mm,
aby sa škatuľka dala dobre zavrieť.
Ak teda boli rozmery škatuľky 15 a 12 cm,
tak rozmery vrchnáka budú 15,2 a 12,2 cm.
Keď lepidlo na oboch častiach zaschne
a vrchnák sa na škatuľku zmestí, máte
vyhraté. Kreativite sa medze nekladú,
preto si môžete svoj výtvor ozdobiť. Škatuľku môžete pokresliť, polepiť farebným papierom, gombíkmi, vlnou alebo
čímkoľvek, čo vám napadne.
Vaši kamaráti či rodina sa isto potešia
nielen darčeku, ale aj originálnemu baleniu z vlastnej dielne.
Vaša Petra Ištoňová
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