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ANDERSENOVE DOPOLUDNIE
3. apríla sme pripravili pre obyvateľov
Slniečka
v
Snoezelen
miestnosti
Andersenove popoludnie. V príjemnom a
ničím nerušenom prostredí, pri čítaní a
následnom
rozoberaní
obľúbených
rozprávok od známeho spisovateľa prežili
nádherné popoludnie. Nevtieravá relaxačná
hudba v spojení s aromaterapiou dotvárali
atmosféru tohto nevšedného dňa.

POPOLUDNIE S ČLENMI

SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA
29. apríla navštívili naše zariadenia v rámci
spolupráce členovia
SČK zo Svrčinovca.
Dôvodom návštevy bolo predvedenie práce
pracovníkov
SČK
naším
obyvateľom.
Pracovníčky predviedli pomôcky, ktoré
používajú pri záchrane života, porozprávali o
záchranárskych metódach a technikách,
interpretovali ukážku prvej pomoci a ochotne
odpovedali na všetky zvedavé otázky
súvisiace s témou. Milé stretnutie sme
ukončili príjemným posedením pri kávičke.

ŠPORTOVÉ HRY V HRE BOCCIA
- TURIE
5. apríla sa zúčastnili naši
športovci na 5. ročníku
športových hier v hre Boccia
usporiadaných CSS TAU
Turie. Aj napriek tomu, že
nepostúpili do semifinále,
prežili
krásny
a
nezabudnuteľný
deň
v
spoločnosti
priateľov.
Domov si odniesli bohaté
zážitky o ktorých budú ešte
dlho rozprávať.

VÍTANIE JARI S FOLKLÓRNYM
SÚBOROM
5. apríla sme sa v duchu
starých
kysuckých
tradícií
vybrali do okresného mesta
privítať
v
sprievode
folklórneho súboru očakávanú
jar.
Upálením a následným
utopením „Moreny“ v rieke, za
hlasného spevu folklórneho
súboru sme urobili bodku za
zimou a následne privítali jar.
Po krásnom a nevšednom
vystúpení
sme
navštívili
veľkonočné trhy a popozerali
si tradičné kysucké výrobky.

VEĽKONOČNÉ VÝSTAVY
Aj tento rok sme tak ako po minulé
roky pripravili v rámci pracovnej
terapie a voľnočasových aktivít
nádherné veľkonočné výrobky,
ktoré
sme
prezentovali
na
výstavách vo Svrčinovci, v Zborove
nad Bystricou a na VÚC v Žiline.

VEĽKONOČNÁ ŠIBAČKA
Veľkonočná šibačka patrí medzi najobľúbenejšie
zvyky v našom zariadení. V Slniečku je už
tradíciou, že je spájaná aj so súťažou o
najkreatívnejšie veľkonočné vajíčko. V tento deň
bolo už od skorého rána počuť z každej strany
smiech, krik a nekonečnú vravu, čo bolo jasným
dôkazom toho, že deň „D“ nastal. Muži
nekompromisne vyšibali a vyoblievali všetky ženy v
zariadení a tie im na oblátku darovali vlastnoručne
vyrobené
veľkonočné
vajíčko.
Po
šibačke
nasledovalo
vyhodnotenie
súťaže
o
najkreatívnejšie vajíčko a voľná zábava pri hudbe a
bohatom občerstvení.

SLNIEČKOVO
V rámci dramatoterapie nacvičujú naše
pracovníčky spolu s obyvateľmi pre
spestrenie voľnočasových aktivít rôzne
bábkové divadlá. Aj tento mesiac
nesklamali a potešili našich obyvateľov
milým divadelným vystúpením. Bábkové
divadlo „O psíkovi a mačičke“ všetkých
veľmi zaujalo a po predstavení si všetci
vyskúšali zahrať krátku scénku s
maňuškami. Už teraz sa tešia na ďalšie
divadlo.

ZASPOMÍNAJME SI SPOLOČNE
25. apríla sme sa rozhodli
navštíviť nášho kamaráta a
bývalého
obyvateľa
Vladka.
Keďže Vladko žil dlhé roky v
našom zariadení a všetci sme ho
dobre
poznali,
radosť
zo
stretnutia bola naozaj veľká.
Spoločné
rozprávanie
a
spomínanie
nemalo
konca.
Vladko nám predstavil svojich
kamarátov, porozprával o živote
v zariadení, povypytoval sa čo sa
zmenilo u nás, ako žijeme.... A
ani sme sa nenazdali museli sme
sa
pomaličky
rozlúčiť.
Pri
rozlúčke sme pozvali na oplátku
Vladka k nám.

PO TURISTICKÝCH CHODNÍČKOCH
V rámci turistického krúžku
sme sa rozhodli krátkou túrou
do osady „U Moskáli“ privítať
pomaličky sa zobúdzajúcu
jarnú prírodu. Aj napriek
tomu, že slniečko príjemne
hrialo a vo vzduchu už bolo
cítiť blížiacu sa jar, vo vyšších
polohách sme sa stretli ešte
so
zabudnutou
snehovou
perinou. Toto obdobie, v
ktorom jedno ročné obdobie
odchádza a druhé prichádza
prináša
fascinujúce
a
nezabudnuteľné zážitky pre
našich obyvateľov.

