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REKREAČNO-REKONDIČNÝ POBYT 

HUTY

2. septembra sme sa vybrali na týždenný rekreačno-

rekondičný pobyt do školy v prírode v Hutách. Príroda

na rozhraní Oravy a Liptova ukázala našim turistom

nekonečné možnosti vyžitia. Túra do Kvačianskej

doliny, športové hry, grilovačky, diskotéka, pyžamová

párty.... K tomu ochotný, vždy usmiaty personál

zariadenia s vynikajúcimi kulinárskymi špecialitami.

Veru, bude na čo spomínať! Pevne veríme, že o rok si

to všetci zopakujeme.



„CIRKUS  ALEŠ“

14. augusta sa vybrali naši turisti do okresného

mesta na vystúpenie cirkusu „Aleš“. Predstavenie v

nich zanechalo obrovské zážitky, na ktoré budú

ešte dlho spomínať. Žongléri, artisti, klauni a

cirkusová ZOO úplne zblízka – neopísateľné,

vzrušujúce a krásne.



KUCHYŇA STARÝCH MATERÍ

Aj v tomto mesiaci sa zišli kuchári zo Slniečka v

terapeutickej kuchynke aby spoločnými silami uvarili

niečo „fajnové“ pod zub. Tentokrát sa rozhodli

zúžitkovať vlastnoručne vypestovanú zeleninu zo

skleníka a z priľahlých záhončekov, o ktorú sa celé

leto vzorne starali. Po necelej hodinke čistenia,

krájania a strúhania naservírovali na taniere

chrumkavú grilovanú zeleninu s pečenými

zemiakmi. Dobrú chuť priatelia



PO TURISTICKÝCH CHODNÍČKOCH

Príjemné septembrové počasie doslova vábi všetkých

na prechádzky do prírody. Ani naši turisti nezaháľali a

počas mesiaca využili každú chvíľu na potulky v okolí

zariadenia. Obdobie, kedy leto pomaličky odchádza a

jeseň začína vyfarbovať prírodu zlatistými farbami je

doslova stvorené na vychádzky spojené so zberom

rôznych liečivých rastlín a hríbov.



ROZLÚČKA S LETOM

Na konci septembra pripravilo Občianske združenie

Slniečko v nás pre obyvateľov Slniečka rozlúčku s letom. A

hoci počasie nevyzeralo na začiatku dňa príliš vábne,

nakoniec sa príjemne vyčasilo a slniečko sa ukázalo v

plnej kráse. Nezameniteľná vôňa pripravovaného

kotlíkového guľáša a pečenej slaninky sa už od rána

rozplývala po okolí. A kým sa mäsko na guľáš dusilo, naši

športovci si na ihrisku merali sily v rôznych športových

aktivitách. Po športových súbojoch si všetci vychutnali

vynikajúci guľáš a pivko.


