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Čo sa stalo na Luníku IX
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Jednou vetou ...
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Vianočná tajnička

Vtipy
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04 Vianočná tajnička

Jožko sa pýta na Štedrý deň
rodičov: "Určite mi toto
všetko priniesol Ježiško?"

Mamička na to: "Áno, a kto
iný?" Jožko sa zamračí: "A čo

ste mi teda priniesli vy?"

Na Vianoce hovorí mamička
Jožkovi:  "Jožko, zapáľ
vianočný stromček."

Za chvíľu príde Jožko a
hovorí: "Aj sviečky?

Jožko píše Ježiškovi: Milý Ježiško, prosím ťa,

na Vianoce mi pošli 40 EUR. Veľmi by to
mne aj mamke pomohlo. List odnesie na

poštu. Poštárky ho otvoria, prečítajú si ho, a
za to, že Jožka majú rady, poskladajú sa a

pošlú mu 20 EUR. Jožko píše späť Ježiškovi:
Ježiško, ďakujem ti za tie peniaze, veľmi
nám pomohli. A predstav si, že tie tety na

pošte mi jednu 20 EURovku zobrali.

1.  Obdobie pred Vianocami sa volá....

2. Na Vianoce si dávame...

3. Polievka, ktorá sa je na Vianoce...

4. Čo ozdobujeme na Vianoce...

5. Mesto, kde sa narodil Ježiško
6. Doplň: ........ vločky
 

 

7. Dávajú sa na stromček, aby svietil
8. Trpel na kríži...
9. Aká ryba sa je na Vianoce?

10. Sladkosť, ktorá sa vešia na stromček
11. Údenina, ktorá sa dáva do
kapustnice
12. Čo jeme na Vianoce, aby sme boli
zdraví?
13. Čo pečieme pred Vianocami?

Móricko píše Ježiškovi:
- Milý Ježiško, mám ťa rád a dúfam, že aj ty

mňa. Prines mi na Vianoce motorku.

On mu odpíše: - Nie, to je drahé. Móricko mu
opäť píše: - Mám narodeniny hneď po
Vianociach, prines mi motorku. On mu
odpíše: - Nie, to je drahé. Móricko sa

poobzerá po izbe a uvidí Pannu Máriu. A
píše: - Zajal som tvoju matku, výkupné je

motorka!

pripravil Martin Jano

05 Vtipy
pripravil Róbert Horváth

Výťažok z vianočného bazára
poputoval na podporu občanov
z prešovského vybuchnutého

paneláku. Ďakujeme!
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Remeslo má zlaté dno

Jedno novembrové ráno, 7.11. 2019, sa v

komunitnom centre na Luníku IX stretlo

sedemnásť dospelých, aby sa   naučili niečo

nové. Šéfka sociálneho podniku Zuzana

Eliašová v spolupráci s lektorkou Danielou

Danielisovou viedla workshop kreatívneho

šitia. Účastníci workshopu si vyskúšali šitie

pomocou šijacích strojov a vyrobili si obaly

na mobilné telefóny, peňaženky a tašky.

T .MAKULOVÁ ,  V .MAKULOVÁ ,  A .KROKOVÁ

Umením porazili
predsudky

Hŕstka ľudí našla odvahu prísť na Luník 9

počas konania Bielej noci. V  nedeľu,

6.10.2019,   sa prvýkrát uskutočnila

umelecká inštalácia Projekt Karavan v sále

pod Komunitným centrom na

Podjavorinskej ulici. Autormi inštalácie

boli umelci Oto Hudec a Daniela Krajčová.

Návštevníci si mohli pozrieť film   Deti

deviatky, videoklip kapely Romano hangos

a prenosnú stenu, ktorú namaľovali deti z

Luníka 9. Prvé dva dni bola inštalácia

v  centre mesta pri Immaculate a vo 

Východoslovenskej galérii. Tam si

návštevníci mohli vypočuť mladých

hudobníkov naživo.  „Jedna partia sa o nás

bavila, že sa im páčime, prišli dokonca

dvakrát a  vyžiadali si pesničky. V  meste

som sa cítil lepšie ako na Luníku,“   vyjadril

sa Dominik Slepčík. Nie všetky reakcie

však boli pozitívne „Našli sa aj ľudia, čo sa

nám smiali, vtedy som sa necítil dobre. Ja

som sa na Luníku cítil lepšie, lebo som

tam doma,“ zhodnotil František Horváth.

ONDREJ  GAŽI

 

Z prvej ruky

Štyri školy, päť workshopov. Žiaci

odborných škôl, gymnázií ale aj

študenti Technickej univerzity v

Košiciach mali šancu získať

informácie o Luníku IX z prvej ruky -

priamo od jeho mladých obyvateľov.

Chlapci, ktorí sa na tieto workshopy

predtým pripravovali na školeniach,

hovorili aj o tom, čo sa na Luníku

zmenilo k lepšiemu. Nemohlo chýbať

hudobné vystúpenie a osobné príbehy

zo života. Práve kapela a príbehy bolo

to, čo účastníkov najviac zaujalo. "Som

rada, že som sa mohla dozvedieť

pravdivé informácie, médiá často

skresľujú," vyjadrila sa jedna z

účastníčok.

ALŽBETA  MOHYLÁKOVÁ
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Na Luníku IX prebehli začiatkom decembra umelecké  workshopy
o papierovom divadle, ktorých sa zúčastnili deti pravidelne
navštevujúce  aktivity ETP Slovensko.

---

V škole prebieha každý deň FIE školský klub, kde sa druháčikom
venujú lektorky Betka a Ivana a spoločne posúvajú deti k lepším
školským výsledkom.

---

Mikuláš prišiel aj na Luník IX a poslušným deťom priniesol okrem
balíčkov aj parádnu hudobnú a tanečnú zábavu v priestoroch
komunitného centra!

---

Po zbúraní bytovky na Hrebendovej ulici sa uvoľnia pozemky na
svojpomocnú výstavbu rodinných domčekov cez program v ETP
Slovensko. 

---

V Kine Impulz ste mohli 25. novembra vidieť film Andal o dživipen -

Zo života, kde rómski pamätníci 2. svetovej vojny z východného
Slovenska rozprávali svoje zážitky a spomienky.

Projekt ‘Deviatka žije! Mládež v akcii’ je podporený z
programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z
Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom
programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s
Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a
Karpatskou nadáciou.

Na Facebooku:

ETP Slovensko
Na Instagrame:

Deviatka žije!


