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Aj tento rok sme si tak, ako po minulé 
roky uctili na miestnom cintoríne 
pamiatku priateľov, ktorí už nie sú medzi 
nami. V tichu modlitby sme si na nich 
zaspomínali a poslali im pozdrav do 
nebíčka. 
 



Chladné novembrové počasie 
sme využili na stretnutie pri 
knihe v našej internej 
knižnici. Leporelá, obrázkové 
knihy, časopisy a príjemná 
relaxačná hudba boli 
súčasťou pekne stráveného 
dopoludnia, na ktorom sa 
Slniečka dozvedeli veľa 
zaujímavých vecí zo sveta 
rozprávkovej a zvieracej ríše. 



9. novembra navštívili naše zariadenie 
žiaci zo ZŠ Svrčinovec. Po krátkej 
exkurzii po zariadení sa v pracovných 
dielňach spoločne s našimi Slniečkami 
venovali kreatívnej činnosti z hliny. 
Pod rukami šikovných majstrov 
postupne vyrastali nádherné vianočné 
ozdoby v podobe zvončekov, 
stromčekov, srdiečok, anjelikov a 
iných nádherných skvostov. Pri 
rozlúčke sa dohodli na ďalšom 
spoločnom stretnutí – tentokrát na 
„Tvorivých dielňach“ v obci Svrčinovec. 



8. novembra sa vybrala skupinka Slniečok do 
miestnej cukrárne pochutnať si na zákuskoch 
a kávičke. Každý ulahodil svojim chuťovým 
pohárikom podľa vlastného výberu. Najviac 
však chutila kokosovo-čokoládová torta, ktorá 
bola podľa slov našich maškrtníkov naozaj 
vynikajúca. Po sladkom maškrtení sme si 
poprezerali miestne obchodíky a 
poprechádzali sa po pešej zóne. 



15. novembra sme sa v rámci 
turistického krúžku vybrali  k 
neďalekej chate. Počasie už 
pomaličky ukazovalo svoju 
chladnejšiu tvár – mrázik 
jemne štípal do líc, slniečko 
nie a nie ukázať pár 
zlatistých lúčov... Všade 
navôkol bolo cítiť, že pani 
zima už dorazila aj do našich 
končín. Po vyčerpávajúcom 
výlete všetkým veľmi dobre 
padol horúci čaj s medom. 



S príchodom prvej adventnej 
nedele sme pripravili pre naše 
Slniečka  kreatívne dopoludnie na 
ktorom sme sa venovali výrobe 
adventných vencov. Tentokrát 
sme sa rozhodli pre maľované 
papierové vence, ktoré si každý 
vyfarbil, vyzdobil a vystrihol 
podľa vlastnej fantázie.  



Na základe pozvania našich kamarátov sme sa 
18. novembra vybrali na „Tvorivé dielne“ do 
Svrčinovca. V kultúrnom dome nás už čakali naši 
kamaráti, ktorí sa nás ihneď ujali a spoločnými 
silami sme sa pustili do tvorivej práce. S 
využitím rôznych techník, metód a rôznorodého 
materiálu sme vyrobili obrázky, pohľadnice, 
vence a iné pekné „vecičky“ s ktorými sme si po 
príchode do zriadenia ihneď 
 vyzdobili  izby. Už teraz sa  
veľmi tešíme na ďalšie  
spoločne strávené chvíle. 



25. november neodmysliteľne 
patrí menu Katarína. V našom 
zariadení si každý rok 
pripomenieme toto nádherné 
meno veľkolepou Katarínskou 
zábavou. Nakoľko máme aj v 
Slniečku zopár Kataríniek, 
zábava začala gratuláciami, 
sladkým mokom a samozrejme 
tortou. Potom sa už všetci 
zabávali až do neskorých 
večerných hodín pri rôznych 
hudobných žánroch. 


