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Tanečno-pohybové cvičenie

Aj v máji sme usporiadali pre obyvateľov Slniečka obľúbené

tanečno-pohybové cvičenie. Nakoľko bol tohtoročný máj

teplotne nadpriemerný, vymenili sme spoločenskú

miestnosť za ihrisko. Po krátkej rozcvičke tela sme si

spoločne precvičili staršie cviky a postupne sme do zostavy

zapojili aj zopár nových cvičení. Výborná nálada, spev,

hudba a tanec spoločne dotvárali čaro tohto krásneho dňa.



Oslava narodenín

Krásne životné jubileum oslávila v

tomto mesiaci naša Naďka. Pri tejto

príležitosti jej pracovníčky pripravili

peknú oslavu, na ktorej nechýbali jej

spolubývajúci, ktorí jej prišli

zablahopriať.



Integračné stretnutie k projektu“ 

„NAOKO ROZDIELNI ĽUDIA TVORIA SPOLOČNE 

FAREBNÝ SVET“

9. mája sa uskutočnilo stretnutie klientov CSS Slniečko a CSS Horelica,

žiakov Spojenej školy z Čadce, gymnazistov z Turzovky a študentov OA D.

M. Janotu z Čadce. Cieľom stretnutia bola realizácia projektu

podporujúceho úctu človeka k človeku a rozvíjajúceho rozumové

schopnosti zdravotne postihnutých klientov.



Jarná krása

Po roku sa naši turisti vybrali na 7. ročník

výstavy pod názvom Jarná krása na

nádvorie Budatínskeho hradu. Aj tento rok

sa mali možnosť pokochať nádhernými

exotickými ale aj tuzemskými rastlinami,

kvetinami a drevinami. Nechýbali ani

predajcovia včelích produktov, záhradnej

techniky a doplnkov, rôznych ručných

výrobkov z dreva, prútia, drôtu, kože či

slamy a veľa iných zaujímavých výrobkov.

Pozornosť našich turistov najviac zaujali

nádherne tvarované bonsaje. Zastavili sa aj

pri ukážkach aranžovania a inšpirovali sa

novými technikami. Počas prehliadky

vyskúšali aj lokálne domáce koláčiky.



Po turistických chodníčkoch

16. mája sa vybrala skupinka turistov na

túru po miestnych lesných cestičkách. Jarná

príroda im počas vychádzky ponúkla

nádherné pohľady na rozkvitnuté stromy,

kríky a poľné kvetiny. Na čistinke pod lesom

si naši turisti urobili krátku prestávku pri

malom občerstvení. Po krátkom oddychu sa

vybrali na spiatočnú cestu, ktorú si

spríjemnili zberaním poľných kvetov.



Návšteva 

miestneho kostola

22. mája sa vybrali žienky zo Slniečka do

miestneho kostola. Tentokrát zobrali so sebou

aj nového klienta Peťka. Po návšteve kostola sa

spoločne poprechádzali po námestí, Peťovi

poukazovali obchody a zastavili sa aj v

obľúbenej cukrárni na zmrzlinu.



Parádny deň 10 alebo 

„Každý víťaz začína od 

nuly“

25. mája sa zúčastnilo družstvo Slniečok

na 10. ročníku Parádneho dňa v Žiline. Aj

tento rok pripravili usporiadatelia pre

všetkých zúčastnených bohatý športový a

kultúrny program. Pre naše družstvo bol

však tento ročník o niečo výnimočnejší.

Naši športovci si okrem výborných zážitkov

z perfektne prežitého dňa priniesli so

sebou domov aj pohár za 1. miesto za

„Najkreatívnejšie tričko“.

GRATULUJEME !!!



Váľanie mája s grilovačkou a 

diskotékou

Posledný májový deň sa niesol v Slniečku v súlade s

dlhoročnými zvykmi a tradíciami spojenými s váľaním

mája. Máj, ktorý sa počas celého mesiaca hrdo týčil

nad zariadením, zvalili páni údržbári za hlasného

spevu a potlesku obyvateľov. Po zvalení mája

nasledovala voľná zábava pri diskotéke a grilovačke

do neskorých hodín.


