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Veľký Slniečkovský karneval
13. februára sme usporiadali pre obyvateľov
Slniečka tradičný „Slniečkovský“ karneval.
Prezentácia masiek sa niesla v duchu
športovcov, kvetín, princezien či tanečníc.
Samozrejme, že tento rok nechýbalo ani
zastúpenie zvieracej ríše, rôznych povolaní a
iných naozaj perfektne vymyslených a
pripravených masiek od výmyslu sveta. Celý
karneval sa niesol v duchu perfektnej
atmosféry doplnenej hudbou rôzneho žánru,
milým pohostením a priateľskou atmosférou.

Recepty starých materí
Aj tento rok sme tak ako po minulé roky riadne
oslávili FAŠIANGY. Tentokrát sme do nášho kolektívu
pozvali študentky zo Strednej odbornej školy obchodu
a služieb z Čadce – odbor cukrár. Cieľ spoločného
stretnutia – príprava a vyprážanie šišiek bol vzhľadom
k danému obdobiu naozaj jasný. Šišky v tomto období
nechýbajú vari na žiadnom stole a v našom zariadení
to platí dvojnásobne. Študentky spolu so svojou
triednou pani učiteľkou sa v tento deň postarali o
naozaj krásne, voňavé, chrumkavé a priateľské chvíle
venované našim obyvateľom.

Po zimných turistických chodníčkoch
Aj v zimnom období máme pre turistov Slniečka
pripravený bohatý program v bližšom alebo
vzdialenejšom okolí zariadenia. Súmerná snehová
perina sa túto zimu rozprestrela po okolí až po Novom
roku a tak sme si celý mesiac užívali snehu do sýtosti.
Na vychádzky po okolí sme sa vybavili sánkami, bobami
a viacvrstvovým oblečením a každý kopec bol pre nás
veľkou výzvou. Veríme, že vzhľadom k pribúdajúcim
nočným mrazom ktoré prišli koncom mesiaca sa so
zimnými radovánkami v prírode ešte len tak rýchlo
nerozlúčime.

Valentín očami Slniečok

Aj napriek skutočnosti, že sviatok svätého Valentína
prišiel k nám zo západu, pomaličky sa stal súčasťou
našich najobľúbenejších sviatkov.
Postupne sa
udomácnil aj v Slniečku a spoločne si ho každoročne
pripomíname. V kreatívnej dielni pripravili naši
„majstri“ za pomoci šablón krásne srdiečka, v
terapeutickej kuchynke šikovní kuchári napiekli
čokoládové muffiny a po vzájomnom obdarovaní pri
voňavej kávičke prežili všetci nevšedný a
nezabudnuteľný deň.

