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ROZLÚČKA S PRÁZDNINAMI 

Začiatkom mesiaca sme 

pre obyvateľov Slniečka 

pripravili nádhernú 

rozlúčku s prázdninami 

v podobe športového 

dňa vo FIT parku. Deň 

aktívneho športového 

vyžitia okorenený 

malým občerstvením a 

diskotékou urobil bodku 

za prázdninami.  



REKREAČNO-REKONDIČNÝ VÝLET HUTY 

Aj tento rok si užili naše 

Slniečka týždňový rekreačno-

rekondičný pobyt v škole 

prírody v Hutách. Počasie im 

prialo a tak prežili nádherné 

dni na rozhraní Oravy a 

Liptova v krásnom prostredí 

prírody. Každý deň mali 

doslova nabitý športovými, 

turistickými a kultúrnymi 

aktivitami, ktoré si veľmi 

užili. Večer trávili pri 

táborákoch, končiacich v 

neskorých nočných hodinách 

neutíchajúcim spevom a hrou 

na harmonike a gitare. Domov 

sa vrátili oddýchnutí a plní 

nových zážitkov z krásne 

prežitého pobytu. 



PO TURISTICKÝCH CHODNÍČKOCH 

Nevšedne teplé septembrové 

počasie sme sa snažili čo 

najviac využiť na potulky 

prírodou. Výlet do osady 

Hanzlov sme si spríjemnili 

zberom šípok a iného 

prírodného materiálu s 

rôznorodým využitím - či už v 

dielničkách alebo len tak pre 

zábavu a výzdobu zariadenia. 

Jesenná príroda ponúka 

Slniečkam nádherné chvíle 

oddychu, relaxu a veľa 

podnetov do ďalších dní. 



VEĽKÁ NARODENINOVÁ OSLAVA 

22. septembra sme v 

spoločenskej miestnosti 

pripravili pre obyvateľov 

Slniečka narodeninovú 

oslavu. Po úvodných 

gratuláciách sa všetci 

výborne zabavili v rytme 

ľudových a diskotékových 

piesní. Na doplnenie 

energie bolo pre všetkých 

pozvaných pripravené malé 

občerstvenie.  

GRATULUJEME 



DR. KLAUN PRE SLNIEČKA 

V tomto mesiaci prišiel navštíviť 

našich obyvateľov aj klaun z 

Trenčianskej nadácie Fondu Dr. 

Klauna. Predstavenie Ruženkin hrad 

potešil naše Slniečka a humorné 

okamihy vyčarili nejeden úsmev na 

ich tvárach.  



SLNIEČKOVO – INTERNÉ DIVADIELKO 

Koniec mesiaca sme 

ukončili bábkovým 

divadielkom „O jednej 

zelenej lúke“. Do hrania 

divadielka sa tentokrát 

zapojili aj naši 

obyvatelia, ktorí si na 

vlastnej koži vyskúšali 

svoje herecké 

schopnosti. Musíme 

uznať, že im to išlo 

veľmi dobre a určite si 

to zopakujú aj v 

budúcom Slniečkove. 


