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Žilinský Oskar 2017 

4. októbra sa zúčastnili obyvatelia CSS
Slniečko na 13. ročníku Žilinského Oskara
v Ružomberku. Tento rok si pre divákov
pripravili nádherné a zároveň poučné
divadelné predstavenie s názvom „Päť
želaní“. Veľkolepé kulisy, prekrásne
kostýmy, výborne zvolený hudobný
doprovod, do bodky prepracované
detaily a perfektne nacvičené scénky
ponúkli divákom naozaj nevšedný
zážitok.



Kreatívne dopoludnie 
26. októbra sa stretli obyvatelia CSS Slniečko v spoločenskej
miestnosti na kreatívnom dopoludní v znamení jesene.
Hlavnou témou stretnutia bolo vytvorenie jesennej
výzdoby z prírodného materiálu obstaraného počas
prechádzok v prírode. Listy, konáriky, vysušené kvety a
byliny, kamienky či iný materiál tvoril základ pre nádherne
vytvorené diela, ktoré budú až do Vianoc krášliť interiér
zariadenia. A aby išla všetkým práca „od ruky“, Občianske
združenie Slniečko v nás sa postaralo o chutné
občerstvenie.



Oslava narodenín

9. októbra pripravili pracovníčky zariadenia
pre narodeninových oslávencov CSS Slniečko
a ich priateľov v spoločenskej miestnosti
narodeninovú párty. Po úvodných
gratuláciách a rozbalení darčekov si spoločne
pochutnali na malom občerstvení
zabezpečenom Občianskym združením
Slniečko v nás. Na pamiatku sa oslávenci
odfotografovali a nasledovala voľná zábava
pri hudbe.

Všetko najlepšie milí oslávenci !!!



„Spoločnými silami“ – jesenná brigáda

Posledné októbrové slnečné dni sme spojili
príjemné s užitočným a pobyt v prírode sme využili
na úpravu exteriéru zariadenia. Záhončeky, skleník,
okolie chatiek, ovocný sad, skalky ..... Bolo toho
naozaj dosť. Všetko sme poctivo pripravili na zimný
spánok veriac, že príroda sa nám za to na budúci
rok odvďačí a obdaruje nás veľkou úrodou.



Návšteva okresnej knižnice

17. októbra sme sa vybrali na výlet do
okresnej knižnice. Po krátkej prechádzke
mestom sme sa už o chvíľu ocitli v
príjemnom prostredí obľúbenej knižnice, v
ktorej si každý našiel to svoje: Relax pri
obľúbených pesničkách z fonotéky, časopisy,
knihy.... Každý si prišiel na svoje a z knižnice
odchádzal s pocitom príjemne prežitého
dňa.



„Šarkaniáda“ 

Aj tento rok sme pre všetkých športu-
chtivých súťažiacich CSS Slniečko
usporiadali súťaž o najkrajšieho
šarkana. Hlavný cieľ „Šarkaniády“
spočíval najmä v podpore kreativity,
fantázie, predstavivosti a zručnosti
obyvateľov CSS Slniečko. Pomôckami
vyzbrojené tímy sa stretli v spoločenskej
miestnosti, kde za pomoci
zamestnancov vytvorili naozaj
nádherné diela.


