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Po turistických chodníčkoch

Začiatkom júna sme si urobili

turistický výlet na Kalváriu. Krásne

júnové počasie dodávalo turistom

silu a náročný terén zvládli s malými

prestávkami úplne v pohode. Na

kopci pri kaplnke si vynikajúco

oddýchli, občerstvili sa a po

príjemnom leňošení sa vybrali na

spiatočnú cestu.



Deň plný zábavy

10. júna sme sa na pozvanie hasičov zo

Svrčinovca zúčastnili ako diváci na

okresnej súťaži juniorov dobrovoľných

hasičských družstiev vo Svrčinovci. A

keďže spolu súťažilo 21 družstiev, bolo

veru na čo pozerať. Na súťaži sme stretli

aj priateľov z tvorivých dielní a pri

kávičke a chutnom obede sme si s nimi

vymenili zopár viet. Ani sme sa

nenazdali a museli sme sa rozlúčiť. Už

teraz sa tešíme na ďalšie stretnutia.



Športové hry Terchová

V dňoch od 14 do 15. júna sa naše trojčlenné

športové družstvo zúčastnilo na 11. ročníku

Športových hier v Terchovej. Tentokrát boli

športové hry usporiadané v duchu ľudových

tradícií a pri ich otvorení reprezentovali

vlajkonosiči v ľudových krojoch svoj región.

Počas dvoch športových dní sa naši športovci

usilovne zapájali do rôznych športových

disciplín a Katka vybojovala pre naše

zariadenie zlatú medailu v kolkoch.

Gratulujeme !!!



Slniečkovo

Aj v tomto mesiaci sme pripravili pre

obyvateľov Slniečka v rámci

dramatoterapie krátke divadlo.

Tentokrát to bola rozprávka o psíkovi

a mačičke a keďže dej rozprávky bol

všetkým veľmi známy, postupne sa v

hlavných rolách vystriedali niekoľkí

prijímatelia. Už teraz sa všetci tešia na

júlové divadlo.



Integračné stretnutie s priateľmi

26. júna prišli našich prijímateľov

navštíviť žiaci zo ZŠ Oščadnica.

Spoločne prežili nádherný

horúci deň plný zábavy,

priateľských rozhovorov a

športu. Prostredníctvom

krátkych workshopov si vyskúšali

techniku pri práci s hlinou,

maľovanie na chodník a rôzne

športové disciplíny. Občianske

združenie DSS Slniečko pripravilo

pre všetkých malé občerstvenie

a kto mal chuť, mohol si sám

vytočiť cukrovú vatu.



Veľká narodeninová oslava

Záver mesiaca patril v Slniečku veľkej

narodeninovej oslave. Po dlhých

gratuláciách sa všetci výborne

zabávali pri hudbe, grilovačke a

športových disciplínach do neskorého

popoludnia. Všetkým oslávencom

ešte raz GRATULUJEME !!!



Návšteva kaderníckeho a kozmetického salónu

A takto si užívali nádherné chvíle

relaxu naše ženy v kozmetickom

a kaderníckom salóne. Farbenie

a strih vlasov podľa svojho

výberu, masáž tváre a líčenie v

príjemnom prostredí.... Už teraz

sa tešia na ďalšie stretnutie.


