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Veľká slniečkovská brigáda

• Pekné októbrové počasie sme využili na brigádu v okolí zariadenia. V rámci rozvoja
pracovných zručností obyvatelia zazimovali skleník a priľahlé záhončeky, vyhrabali
popadané lístie, pozametali chodníky a uskladnili vonkajší nábytok. Po náročnej
práci nesmela chýbať riadna párty, spojená s opekačkou, hudbou a občerstvením.



Potulky po Čadci

• V rámci potuliek po Čadci sme s našimi obyvateľmi navštívili okresnú knižnicu, kde už ich 
čakal pestrý program na tému domáce zvieratá, o ktorí sa postarali zamestnankyne okresnej 
knižnice. Na záver sme si spoločne pozreli rozprávku a urobili pár fotiek ako pamiatku na 
príjemne strávený deň v knižnici.



Oslava 40- narodenín

• Všetko najlepšie......



Šarkaniáda

• Aj tento rok sme pripravili pre obyvateľov Slniečka jesennú „Šarkaniádu“. Všetci sa
na túto aktivitu nesmierne tešili a každé oddelenie vyrobilo nádherného
lietajúceho šarkana. A hoci počasie zo začiatku nebolo našej akcii naklonené,
nakoniec všetko dopadlo na výbornú, jesenný vetrík odfúkol dažďové mračná a
vyniesol našich šarkanov vysoko na oblohu.



Kuchyňa starých materí

• V októbrovej „Kuchyni starých materí“ sme si pripravili pizza koláčiky z lístkového
cesta. Jedna skupinka sa venovala čisteniu papriky , druhá usilovne pracovala na
príprave plnky do nich. Čas, kedy sa chuťovka „vyhrievala“ v rúre sme využili na
poumývanie riadu a prípravu stola. Po usilovnej práci prišla odmena v podobe
priateľského posedenia pri káve, čaji a vlastnoručne vyrobených chuťovkách.



Premietanie

• Dnes naši obyvatelia relaxovali pri premietaní filmu Bambuľka. Počas celého filmu boli PSS
sústredení a neraz sa spoločne zasmiali aj na istých pasážach filmu. Všetci boli s domácim
kinom spokojní a veríme, že už čoskoro budeme môcť navštíviť aj to ozajstné v Čadci.



Po turistických chodníčkoch

• V októbri sme si naplánovali turistickú trasu do neďalekej osady u Moskali. Trasa je
charakteristická prekrásnou prírodou plnou liečivých rastlín, šípok a húb. Zima v
našich končinách býva dlhá a všetkým dobre padne posedieť si pri voňavom čajíku.
Domov sme sa vrátili s plným košíkom prírodného materiálu na kreatívne tvorenie.


