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A my traja králi
Sviatok Troch kráľov dal síce bodku za Vianocami, no

v Slniečku ho rozhodne nesprevádzal smútok. Naopak.

Úlohy kráľov Gašpara, Melichara a Baltazára sa

bravúrne zhostili Jurko, Leonardo a Frederik, ktorí

nešetrili vinšmi. Potešili nimi nielen svojich kamarátov,

tiež zamestnancov zariadenia. O tom, že v špeciálnych

dielňach dokážu obyvatelia Slniečka pod dohľadom

šikovných inštruktoriek vytvoriť všakovaké kreatívne

veci, svedčí aj vlastnoručne vyrobený novoročný

pozdrav, ktorý obdarovaných nesmierne potešil. Akoby

nie, keď ho dostali od samotných kráľov. Nuž a aby

vám nebolo smutno, milí naši priatelia na FB, že ste

túto trojkráľovú obchôdzku nevideli na vlastné oči,

vinšujú aj vám. Okrem zdravia a radosti aj to, aby ste

si vždy našli čas na to, aby ste spravili svoju dušu

šťastnou.



Kuchyňa
starých materí

18. 01. sme v našom zariadení 
spoločnými  silami pripravovali      
slané pochutiny zo zemiakov. 
Upečené placky sme rozdali

všetkým kamarátom zo 
zariadenia. Za snahu a pomoc 

sme dostali
pochvalu.....



Perinbaba konečne ponatriasala periny a tak sa aj okolie Slniečka premenilo na rozprávkovú
krajinu. Všetci, ktorí predtým smutne vyzerali z okna a čakali na snehové vločky, teraz
s radosťou vyrazili von a okúsili všakovaké zimné radovánky. Najviac sa tešili z bobov, na
ktorých si viacerí „pretekári“ vyskúšali jazdu dolu kopčekom. Na tento dopravný
prostriedok rozhodne nedajú dopustiť. Spúšťať sa na ňom bola totiž zábava na nezaplatenie.
Navyše si popritom mohli vychutnať pohľad na okolitú prírodu, ktorá sa zaodela do bielych
šiat pripomínajúcich krásnu nevestu. Vyštípané líčka volali po návrate do Slniečka, kde už
na všetkých čakal voňavý čajík s medom. Keď si večer políhali do postieľok, za oblokom sa
trblietali hrajúce sa chumáčiky snehu. Paráda. Perinbabe sa pri Slniečku očividne zapáčilo.
Znamená to, že keď svitne nový deň, budú to môcť vonku zasa „roztočiť“.



Konečne sme sa mohli po dlhom zimnom období vybrať na potulky po 

Oščadnici. Navštívili sme miestnu cukráreň - posedeli pri koláčiku a káve.
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