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„PO TURISTICKÝCH CHODNÍČKOCH“

Mesiac máj sme odštartovali v

turistickom duchu sprevádzanom

nádherným, ba priam letným

počasím k neďalekej chatovej

oblasti. Po ceste sme sa rozprávali

o všade navôkol sa zelenajúcej

prírode a počúvali štebotavé zvuky

vtákov, ktoré nás sprevádzali na

našej túre. Po vyčerpávajúcej

prechádzke sme sa posilnili

sladkou maškrtou a kávičkou a tí

ktorí vládali si na ihrisku zahrali

loptové hry. Príjemne unavení ale

načerpaní novými zážitkami sme sa

vrátili domov.



POĎME SPOLU DO CUKRÁRNE

Príjemne sladký a zároveň osviežujúci

májový deň strávili naši prijímatelia v

miestnej cukrárni. Po krátkej

prechádzke uličkami a návšteve

obchodov si pochutnali na kávičke a

zákuskoch. Záver pekného slnečného

dňa ukončili zmrzlinou, ktorú im

darovala pani majiteľka cukrárne.



JARNÁ KRÁSA

12. mája sme prežili neobyčajne krásny deň v

opojení jarnej krásy na výstave kvetov v areáli

Budatínskeho hradu. Pestovatelia na výstave

prezentovali rôzne byliny, dreviny, bonsaje,

kaktusy, skalničky, orchidee, ale aj včelárske

produkty, ktoré veľmi úzko súvisia s touto

dokonalou voňavou nádherou. Naši turisti

dokonca dostali od predajcov včelárskych

produktov jeden pohár medu ako darček. Na

požiadanie nám pripravili aj čaj z domácich

byliniek, ktorý v kombinácii so sladkým medom

chutil naozaj výborne. Pri posedení v parku

Budatínskeho hradu sme mali možnosť vidieť

nácvik policajných psov, ktorý zaujal najmä

mužskú časť našich turistov.



STRETNUTIE S ČLENMI 

DOBROVOĽNÍCKEHO HASIČSKÉHO ZBORU

13. mája navštívili naše zariadenie

požiarnici z Dobrovoľného hasičského

zboru zo Svrčinovca. Ich príchod

ohlasovaný zvukom sirény a pustených

majákov bol pre našich prijímateľov

fascinujúci a neopakovateľný. Požiarnici

nám predviedli celé vybavenie a

techniku vozidla, porozprávali o

metódach a pravidlách ich práce a

ochotne zodpovedali na všetky zvedavé

otázky. Najväčší zážitok stretnutia však

bolo samotné vyskúšanie striekania z

hasičskej striekačky. Pri rozlúčke nás

pozvali na juniorskú súťaž hasičov do

Svrčinovca.



CELODENNÝ VÝLET NA LIPTOV

Skupinka našich turistov sa 24. mája vybrala na výlet do

Liptova. Primárnym cieľom bola výstava starodávnych

traktorov a pracovných strojov na ktorú sa veľmi tešili. Po

prehliadke si v neďalekej reštaurácii pochutnali na domácich

špecialitách reprezentujúcich tento nádherný kraj. Domáce

buchty, bryndzové halušky a iné dobroty chutili naozaj

výborne. Po výdatnom obede sa poprechádzali po okolí, kde

mali možnosť vidieť ovečky, húsky, prasiatka a iné domáce

zvieratá.



PARÁDNY DEŇ

S cieľom zašportovať si, stretnúť nových

priateľov, výborne sa zabaviť a prežiť

nádherný deň v spoločnosti priateľov sa

aj tento rok skupinka športovcov zo

Slniečka zúčastnila na Parádnom dni v

Žiline. Témou 9. ročníka bolo motto:

„Športujeme srdiečkom“, ktoré naozaj

vystihovalo toto podujatie. Našich

športovcov tentokrát najviac zaujala

jazda na kolobežke a lezenie cez tunel.

Domov sa vrátili s množstvom nových

zážitkov a víťaznou cenou za

najoriginálnejšie tričko.



SLNIEČKOVO
Aj v tomto mesiaci pripravili pracovníčky pre prijímateľov v

rámci dramatoterapie bábkové divadlo. Tentokrát na motívy

veľmi známej rozprávky: „Princezná na hrášku“. Hlavnú postavu

si zahrala prijímateľka Marcelka – a musíme konštatovať, že jej

to išlo veľmi dobre, nakoľko celé predstavenie odohrala až do

konca bez najmenšej chybyčky.



VÁĽANIE MÁJA

Váľanie mája patrí v Slniečku k veľmi

udržiavaným tradíciám a prijímatelia sa na

tento deň vždy veľmi tešia. Za pomoci

pánov údržbárov sme aj tento rok bez

problémov zvalili krásny máj, ktorý sa hrdo

pýšil po celý mesiac nad našim zariadením.

Po vydarenom zvalení mája nasledovala

tak, ako sa podľa zvykov patrí veselica.

Voľná zábava s grilovačkou, tancovačkou a

športovými hrami otvorili brány letným

radovánkam.


