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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 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 jesenných húb,

šípkami a inými liečivými rastlinkami na

čaj.



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 zapekané zemiačky s klobásou a pizza

koláčiky z lístkového cesta. Jedna skupinka sa

venovala čisteniu zemiakov a príprave plnky do

nich, druhá usilovne pracovala na príprave pizza

koláčikov. Čas, kedy sa chuťovky „vyhrievali“ 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.



Budatínsky rínok

20. októbra sme sa vybrali na „Budatínsky

rínok. V areáli Budatínskeho hradu čakal na

návštevníkov bohatý kultúrny program

pozostávajúci z remeselných ukážok šitia,

hrnčiarstva a drevorezby a rôzne regionálne

gastronomické špeciality. Na spiatočnej ceste

sme sa zastavili na ranči v Oškerde, kde sme

sa občerstvili a popozerali si mini zoo.



Výlet do Liptovského Mikuláša

18. októbra sme sa vybrali na výlet do Liptovkeho

Mikuláša. Cieľ našej cesty spočíval v návšteve

súrodenca našich obyvateľov Paľka a Mariána.

Cesta vlakom ubehla rýchlo. Po vystúpení z vlaku

sme sa poprechádzali po meste, kde už na nás

čakal Jozef. Spolu s ním sme si užili krásny deň,

zastavili sme sa na kávu, zmrzlinu a pizzu. V

popoludňajších hodinách sme sa rozlúčili a

vybrali sa na spiatočnú cestu. Unavení, ale

naplnení krásnymi zážitkami zo stretnutia sme sa

večer vrátili do zariadenia.


