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Príchod Vianoc
Vianoce
označujeme
ako
požehnané sviatky pokoja a mieru.
Spomíname si na koledníkov, ktorí nám
pripomínajú bohaté slovenské ľudové
zvyky a tradície. Líšia sa podľa regiónov.
Vianočné
jedlá
záviseli
od
vierovyznania – katolíci mali štedrú
večeru pôstnu, niekde sa jedla len kaša.
Evanjelici si dopriali zabíjačku.
Tradične sa piekli oblátky a
medovníky. Zvykom bolo aj to, že po
dedine chodili koledníci s gajdami a harmonikou. Ale aj Mikuláš
s anjelom a čertom, ktorí dobrým deťom za básničku či pesničku dali
nejaké sladkosti.
Aj v našom zariadení budeme mať v jedálni živý stromček
vyzdobený rôznymi ozdobami, ktorý spoločne pripravíme. Budeme
oslavovať príchod Jezuliatka, narodeného v Betleheme. Tak ako sme
prežívali Vianoce doma, každý vo svojej rodine, tak isto aj tu budeme
v tejto tradícii pokračovať.
Gazda a gazdiná zavinšujú vianočné sviatky a poprajú všetkým
našim obyvateľom veľa dobrého zdravia. Potom gazdiná rozhodí do
kútov oriešky pre šťastie, aby sme sa aj v ďalšom roku stretli
v dobrom zdraví. Štedrú večeru zahájime modlitbou a podávať sa
budú tradičné vianočné jedlá.
Záverom si všetci zúčastnení budeme priať do ďalšieho
života veľa zdravia, šťastia a dobré spolunažívanie. K tomuto
prianiu sa pripája aj redakčná rada časopisu Môj domov ako aj
Domový parlament.
Anna Szabová, šéfredaktorka

Šťastné a veselé Vianoce, veselý Silvester a do nového roku
veľa zdravia, šťastia, lásky a božieho požehnania Vám praje
Viera Bútorová, riaditeľka
so zamestnancami zariadenia
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Veronika Kaprálová: „Som rada
v kontakte s ľuďmi “
Tento mesiac sme rubriku Na slovíčko poňali trošku netradične.
Vyspovedali sme dobrovoľnú pracovníčku Veroniku, ktorá už pol roka
pracuje s našimi obyvateľmi. Či ju práca baví, čo jej dobrovoľníctvo
prinieslo nám povie v nasledujúcich riadkoch.
Prišla si k nám ako dobrovoľníčka,
môžeš nám povedať, čo ti táto
nová skúsenosť dala?
Dala mi určite veľa nových
poznatkov a skúseností. Denne som
v kontakte s našimi obyvateľmi, či už
v rámci
individuálnej
alebo
skupinovej práce. Som rada, že im
môžem nejakou aktivitou vyplniť
voľný čas.
Sociálnu prácu si vyštudovala.
Znamená to, že si rada v kontakte
s ľuďmi. Ako sa ti pracuje s našimi
obyvateľmi?
Áno už počas štúdia som zistila, že
som rada v kontakte s ľuďmi. Obyvateľov v zariadení som si veľmi
obľúbila už od prvých dní, pomohli mi sa začleniť do kolektívu.
Máš pocit, že ťa naši obyvatelia prijali? Si pre nich nová tvár,
myslíš, že ťa akceptujú a dôverujú ti?
Aj napriek tomu, že som pre našich obyvateľov nová, snažím sa
vybudovať si u nich dôveru. Za ten krátky čas sa mi to, myslím si,
dobre darí. Samozrejme u každého obyvateľa je to individuálne.
Verím, že časom sa to bude len zlepšovať.
Pracuješ na oddelení 3, kde ťa zaúčali naše sociálne
pracovníčky. Máte medzi sebou dobré vzťahy?
Myslím si, že vychádzame veľmi dobre. Moje nové kolegyne sú vždy
ochotné mi pomôcť a poradiť vo všetkom, čo je pre mňa nové.
(vn)
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Neexistuje človek, ktorý by sa netešil na Vianoce. Starý, mladý, malý,
veľký, muž či žena, všetci si rovnako vychutnávajú čarovnú
atmosféru, lahodné vône a vianočné dobroty. Našich obyvateľov sme
sa pýtali, ako u nich prebiehala Štedrá večera, aké jedlo podávali a či
naozaj dodržiavali celý deň pôst. Tu sú odpovede.
Peter Macko (30)
My sme každý rok večerali o 18tej. Pred
večerou sme zapálili sviečky. Do každého
kúta v miestnosti sme hodili orech, potom
prekrajovali jabĺčko a museli sme si kúsok
z neho dať. Potom nasledovala samotná
večera. My sme sa nezvykli modliť. A keďže
sme celý deň dodržiavali pôsť, na večeru
sme sa veľmi tešili.
Martina Chanátová (26)
Štedrovečerný stôl sa zdobil čo najkrajšie,
pod taniere sme dávali peniažky - aby nám
nikdy nechýbali. Potom každý dostal medový
krížik, podávala sa oblátka s medom, po ňom
nasledovala večera. Po večeri sme s bratom
išli hľadať Ježiška von. Keď sme sa vrátili,
darčeky už boli na svojom mieste – pod
stromčekom. Zvyšok večera venujeme
rozprávkam.

Zástupca šéfredaktora
Hlasovaním členov redakčnej rady časopisu Môj
domov bol Štefan Hučko zvolený do funkcie
zástupcu šéfredaktora.
„Ďakujem za zvolenie do tejto funkcie
a sľubujem, že sa budem snažiť náš časopis
udržať na takej dobrej úrovni ako je teraz“,
vyjadril sa pán Hučko.
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Slávili svoj úspech
Členovia súboru Domovníček sa stretli spoločne s pani
riaditeľkou Vierou Bútorovou a s vedúcou súboru Alexandrou
Prášek Neumannovou, aby oslávili svoje úspešné účinkovanie na
celokrajskej
akcií
„Domov baví domov“.
Pani riaditeľka im
poďakovala
za
reprezentáciu
na
súťaži, i za všetky
úspechy,
ktoré
dosiahli.
Ako sama dodala:
„Osobne som sa
cítila veľmi príjemne.
Toto stretnutie bolo pre mňa maximálne prirodzené. Obdivujem,
že aj napriek zdravotným problémom niektorých členov, sa učíte
stále nové texty, ste ochotní nahrať divadelné scénky.“
(apn)

Šikovné ručičky
Na jeden deň sa jedáleň
premenila na tvorivú dielňu.
Pripravili sme dopoludnie
spojené s výrobou vianočných
ozdôb, reťazí a pohľadníc.
Pod
rukami
našich
obyvateľov dostávali ozdoby
jedinečnú podobu. Atmosféru
dotvárali
vianočné
piesne
a koledy. Aby
sa
našim
klientom dobre pracovalo, bola pripravená pre nich káva a limonáda.
Vyrobilo sa množstvo krásnych ozdôb – saloniek na vianočný
stromček, ako aj veľa pekných pohľadníc. Obyvatelia odchádzali
usmiati a už tak trochu vianočne naladení.
(vn)
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Jedálňou lietali šípky
Hra šípky začala
písať svoju históriu
v Anglicku.
Šípky
možno
hrať
v každom
veku.
Preto sme si pre
našich
obyvateľov
pripravili
šípkový
turnaj
v našom
zariadení. A môžeme
povedať, že tento
Nultého šípkového turnaja sa

druh športu mal u nás úspech.
zúčastnilo až 26 športovcov.
Hralo sa na dve súťažné kolá, v každom kole hodili súťažiaci 6
šípiek. 1. miesto obsadil bezkonkurenčne Ján Móri, 2. miesto vyhral
Milan Hanzlovič, 3. miesto patrilo Gabrielovi Lavovi.
(rw)

Spomínajme s láskou
Stretnutie pri spomienkach bolo tento mesiac venované všetkým,
ktorí z nebies dávajú
pozor
na
svojich
blízkych
v podobe
anjelov.
Slovom,
spevom a hudbou
sme si pripomenuli
jeseň života všetkých
nás.
„Človek
je
krásny vtedy, keď
ho ľudia majú radi“,
hovorí jedna ľudová múdrosť. Dušičky a pamiatku zosnulých slávime
1. a 2. novembra. V tom čase sú hroby na cintoríne vysvietené a
vyzdobené. Uctievame si tých, ktorí medzi nami už nie sú. Nikdy na
nich nesmieme zabudnúť. Pripomínajme si ich nie iba jeden deň,
jeden mesiac, ale každý deň v roku.
(aj)
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Zo života zariadenia sociálnych
služieb v Prašiciach
November nás núti zdržiavať sa v teple našich izbičiek
a vychutnávať si dobrý pocit z toho, že máme svoju pohodlnú posteľ,
je o nás postarané a nemusíme riešiť existenčné problémy.
S pribúdajúcou zimou nemá každý istotu strechy nad hlavou
a naplneného žalúdka. Nás už takéto problémy netrápia, našim
záujmom je vyplniť si zaujímavo čas, ktorý strávime v zariadení.
Mnohí z nás sa zúčastňujeme rôznych každodenných aktivít a zvyšný
čas si každý zariadi
podľa
svojich
osobných
záľub.
Veľkou záľubou
pani
Matilky
Klobučníkovej
je
štrikovanie
ponožiek. Klbko vlny
a ihlice berie do ruky
každý
deň.
Od
nástupu k nám sú to
už desiatky párov
ponožiek pre deti aj
dospelých.
Preto sme ju
oslovili aj teraz, keď sme dostali možnosť zúčastniť sa vianočnej
predajnej výstavy 10. decembra v OC MAX. Na výstave sa budú
predávať ručné práce šikovných klientov sociálnych služieb.
Pani Klobučníková sa s chuťou pustila začiatkom novembra do
štrikovania a na spomínanú výstavu posielame dvanásť párov
ponožiek pre deti i pre dospelých. Výťažok použijeme na kúpu nových
spoločenských hier.
Pofukujúci studený vietor prinesie už sem-tam snehové vločky,
ktoré nám pripomínajú blížiacu sa zimu a vianočné sviatky. Už sa na
ne tešíme.
(ll)
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Putovná sova má nového majiteľa
Aj v jesennom období sme zorganizovali už 3. kolo vedomostnej
súťaže o putovnú „Múdru sovu“. Súťaže sa zúčastnili ako páni tak aj
dámy.
Posadili sa za stoly
a každý sám za seba
vypĺňal zložku plnú
testov,
hádaniek,
prešmyčiek,
hľadaní
rozdielov a tento raz
sme
pridali
aj
matematiky.
Za každú správnu
odpoveď mohli získať
jeden bod. Súťažiaci
okrem toho, že sa
dobre
zabavili,
si
precvičili
myseľ,
pozornosť,
pamäť
a strávili zmysluplné dopoludnie.
Na víťazov čakali ceny v podobe dobrôt v balíčkoch a prvé miesto
dostalo veľkú putovnú múdru sovu, ktorú si uschová a odovzdá
ďalšiemu
víťazovi
v budúcom kole.
Tretiu cenu si odniesol
Ján Móri v počte bodov
59. Na druhom mieste sa
so 103 bodmi umiestnil
Miroslav Kleman a prvé
miesto s najvyšším počtom
bodov
104
získala
Gabriela Šutová. Víťazom
gratulujeme.
(apn)
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Každý dielik musí zapadnúť
Dvaja naši obyvatelia si rozcvičili svoje logické myslenie
v zariadení IPEĽ, kde sme boli pozvaní na súťaž v skladaní puzzle.
Okrem nás pozvanie
prijalo ďalších 6 zariadení.
My sme vyslali Mirka
Klemana
a Rudka
Sokolíka.
Ešte pred samotným
súťažením si vylosovali číslo
puzzle, ktoré museli zložiť.
Motívy
puzzle
boli
zložité a súťažiaci mali čo
robiť. Nakoniec prvé miesto
aj putovný pohár zostali
v zariadení „Ipeľ“.
(zb)

Krížom krážom
Osemsmerovky sú dopingom
pre naše lenivé mozgové závity.
Úlohou lúštiteľa je vyškrtať
zoznam
slov,
zostávajúce
písmená tvoria tajničku.
V našom zariadení sa lúštilo
hneď 6 osemsmeroviek. Naši
lúštitelia
boli
vytrvalí
a
s osemsmerovkami sa pasovali
až do konca. Zdola nahor, zhora
nadol, doľava, doprava, to boli
spôsoby ako naši obyvatelia
lúštili. Sladkým džúsom zahnali smäd. Prvé miesto vybojoval
Miroslav Kleman, druhé miesto obsadila Beátka Revayová, ktorá
opäť prejavila svoju šikovnosť. Tretie miesto patrí Gabike Šutovej,
tak aj A budova má zástupcu na mieste víťazov. Ostatným
zúčastneným patrí poďakovanie a pochvala za ich bojovnosť.
(zb)
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Katarína nás roztancovala
Koncom novembra býva na každej dedine či v meste tradičná
„Katarínska veselica“. Inak tomu nebolo ani v našom zariadení.
Usporiadali sme pre našich obyvateľov Katarínsku zábavu so živou
hudbou.
Do tanca nám
hral pán Kluka na
svojej
povestnej
harmonike. Zabaviť
sa,
zaspievať
a zatancovať prišlo
89
klientov.
Domovníček zaujal
svojím
novým
programom,
spevom, scénkou a
básňami.
Zábavu
sme
začali
tradičným
katarínskym
zvykom
dámskou
volenkou, kedy prítomné
ženy a organizátorky vyzvali
do tanca mužov. Poriadne ich
vyzvŕtali. Po celý čas v jedálni
znel spev, tanec a dobrá
nálada. O občerstvenie sa
postarala chránená dielňa
„Uvar si sám“, kde napiekli
výborné pagáčiky a koláčiky.
Naše kuchárky nám zase
upiekli klobásky – a tak sa
postarali o naše vyhladnuté žalúdky.
Za plynulý a kvalitný priebeh si zaslúžia poďakovanie
opatrovatelia všetkých troch oddelení, ktorí pomáhali organizátorom
zábavy.
(aj)
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Symboly Vianoc ožívajú
Adventné obdobie je nabité prípravami, zháňaním darčekov, ale
aj prípravou adventných vencov, ktoré patria k symbolom Vianoc.
A my
sme
si
ich
vlastnoručne
vyrobili.
K dispozícii
boli
venčeky,
čečina, šišky, sušené jabĺčka
a pomaranče, rôzne ozdoby.
Kto sa rozhodol využiť
doobedie príjemne mal možnosť
si pripraviť adventný veniec
a vyskúšať si svoju fantáziu
a tvorivosť, aj pri maľovaní či
pletení z papiera.
Muži tiež pracovali ako včely, šmirgľovali drevené srdiečka, ktoré
nám vyrezali v stolárskej dielni. Za čo ďakujeme nášmu obyvateľovi
Petrovi Mackovi a pánovi Markovi.
Zhotovenými výrobkami sme si zútulnili chodby nášho zariadenia.
Veríme, že aj touto akciou sme našim obyvateľom umožnili kreatívne
a príjemne stráviť čas očakávania Vianoc.
(sč)

Iná podoba lásky
Pôvodný plán – premietať výbornú českú komédiu „S tebou ma
baví svet“ nevyšiel z technických príčin. Náhradné premietanie sa
zvažovalo, ale nakoľko už ľudia boli naladení a pripravení na
vysielanie filmu, akciu sme nezrušili.
Americký film zo súčasnosti, no s titulkami si vybrali samotní
prítomní obyvatelia. Príbeh zo života chudobnej a bohatej kasty,
o láske a nástrahách života. Sociálne pracovníčky občas vstúpili do
deja filmu, aby zúčastneným objasnili o čo pôjde, čo sa bude
odohrávať a prečo.
Pre našich obyvateľov bola počas premietania pripravená kávička
a limonáda, aby si sledovanie filmu spríjemnili. Nikto z prítomných
z jedálne neodišiel, počuli sme pozitívne ohlasy. Presvedčili sme sa,
že aj súčasné filmy dokážu našich obyvateľov zaujať.
(aj)
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Vianočné svetlo
A znova je tu čas, aby sme si spomenuli, kde sme odložili
zabalené vianočné stromčeky, ozdoby, žiarovky a sviece. Niektorí ich
majú odložené na skrini, iní zasa v skrini a iní ešte nerozbalené v
krabiciach, ktoré dostali ako darčeky na minulé Vianoce. Ale
najdôležitejšie pre nás je, že tým hlavným svetlom, ktoré rozsvieti
naše izby a dodá pravé ľudské teplo je betlehemské svetlo od
malého narodeného Ježiša.
Svetlo sviec nám pripomína, že to pravé svetlo vychádza
z Ježiša. Otec biskup Viliam hovorí: „v Ježišovi Kristovi vyšlo pre
náš svet svetlo Božej lásky. Vďaka jeho narodeniu vieme, že Boh stojí
po boku človeka. Z lásky k nám posiela svojho Syna. Božie svetlo
dostalo tvár. Detskú tvár dojčaťa v jasliach. Svetlo, ktoré vyžaruje
Božie dieťa mení svet.“
Aj nás pozýva Ježiš, aby sme mu pomohli meniť tento svet.
Možno, že ho nedokážeme zmeniť tak dôsledne ako pred vyše 700
rokmi sv. František z Assisi, ktorý je tvorcom prvého betlehemu,
a ktorému je pripisovaná aj táto krásna modlitba: „Pane, urob ma
tvorcom svojho pokoja! Ó, božský Majster, daj, aby som sa snažil,
skôr potešovať iných, než čakať, aby mňa potešovali. Skôr chápať
druhých, než chcieť, aby mňa chápali. Skôr milovať iných, než aby
mňa milovali. Lebo, keď dávame, dostáva sa nám.“
Preto drahí priatelia počas Vianoc dávajme všetkým okolo nás
viacej lásky, odpúšťania a podeľme sa aj s dobrotami, ktoré na
Vianoce dostaneme. Na potvrdenie týchto našich úvah si priberme aj
slová nášho slovenského kňaza Antona Fabiana: „Vianoce sú
znakom lásky a pokoja, ktorú Boh prejavuje voči nám všetkým. Preto
by sme mali byť za ne úprimne hlboko vďační.“ Stíšení môžeme
povedať: „Bože, pomôž mojej malosti, aby som v láske k ľuďom bol
väčší. Pomôž mojej malej viere, aby sa viac prejavovala
v každodennom živote.“
Drahí priatelia, prajem Vám zo srdca
nielen hojnosť
hmotných darov, ktoré môžeme vidieť a zobrať do svojich rúk,
ale aj hojnosť duchovných darov, ktoré potešia a oblažujú naše
srdcia.
Váš páter Vladislav O.T.
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Požehnané Vianoce
Blížia sa krásne chvíle vianočné,
v láske, šťastí, harmónii a zdraví
prežite ich spolu s vedením Domova spoločne.
Nad Betlemom jasná hviezda,
to prekrásne znamenie,
príchod svetla, lásky, šťastia,
nositeľa nádeje.
Nie sú dôležité dary,
ale nech sa nám v novom roku úspešne všetkým darí.
Keď zaznie zvon,
zvestujúci príchod čarokrásnych Vianoc,
zabudnime na starosti
a Nový rok prežívajme v zdraví, šťastí a radosti.
Anna Szabová, obyvateľka

Nebeský syn sa narodil
Letí svetom novina, preradostná zvesť,
Matka Božia má syna, jemu sláva česť.
Narodil sa v maštaľke v meste Betleheme,
zavinutý v plienočkách, na slame si drieme.
Nad maštaľami hviezda ukazuje smer,
tam sa milý kresťan s čistým srdcom ber.
Nebeskí anjeli spievajú „Glória“
raduje sa pestún i matka Mária.
Ježiško maličký, krásny ako kvet,
dvíha malú rúčku – požehnáva svet.
Na kostoloch zvony zvonia velice,
oznamujú všetkým, že sú Vianoce.
Petronela Kittlerová, obyvateľka
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Ďalší rok sa končí
Blížia sa najkrajšie sviatky roka – Vianoce. Je to veľmi pekný
a milý sviatok, ktorý naplní šťastím nielen deti, ale aj dospelých.
U nás, v rôznych kútoch Slovenska, počas vianočných sviatkov
prechovávajú rôzne zvyky a tradície. Avšak jeden zo zvykov je
spoločný kdekoľvek na svete
– keď sa tešíme z radosti
iných.
Na začiatku decembra tu
máme ale ešte jeden milý
sviatok – deň svätého
Mikuláša. Voľakedy deti
dostávali čokolády alebo iné
sladkosti. Inak tomu nie je ani
v dnešnej modernej dobe.
Vianočné darčeky sa
postupom
času
a modernizáciou sveta zmenili. V minulosti sa tešili z drevených
hračiek vyrobených doma. Dnešné deti sa potešia skôr moderným
technickým veciam a elektronickým darčekom. Radosť v detských
očiach sa ani modernými hračkami nezmenila.
Vianoce sú najkrajšie keď padá sneh a všetko je pokryté bielou
perinou. Posledné roky nám však Perinbaba nenadelila snehovú
pokrývku, tak sme už dlho nezažili biele Vianoce. No Ježiško príde
k deťom, či je sneh alebo nie. Tento deň, tieto sviatky nie sú
o svetlách, darčekoch či ohňostroji a zábave, ale prevláda tu krásny
cit, láska, pokoj a spomienka na našich blízkych.
Ja všetkým našim obyvateľom prajem veľa šťastia, zdravia
a lásky počas celých sviatkov.
Po Vianociach, sviatkoch pokoja, prichádza čas zábavy, radosti a
veselosti – Silvester, kedy oslavujeme ukončenie starého roka a
príchod Nového roka.
Tak úprimne dúfam, že sa tu opäť všetci stretneme, a do
nového roka vám prajem všetko dobré.
Štefan Hučko, obyvateľ
14

Spoločenská rubrika

MD-12/2015

Vitajte medzi nami!

Mária Naštická

Alois Hlasný

Mária Medová

Marta Bajcárová

Prišli k nám aj Beller Imrich a Gabriela Petrejeová

Decembroví oslávenci
01.12
01.12
02.12
02.12
03.12
03.12
06.12
08.12
10.12
12.12
13.12

Eva Tóthová
Jozef Finta
Gabriela Matejková
Mária Okšová
Františka Pochybová
Emília Bednárová
Simona Bizoňová
Ľudovít Mikuláš
Jozef Hrutka
Katarína Janáčová
Milan Mikuška

16.12
16.12
19.12
21.12
24.12
25.12
28.12
29.12
29.12
29.12

Viktória Grežďová
Janka Emilová
Dobruša Gogová
Gejza Stanko
Štefánia Bartoňová
Miroslav Kleman
Igor Karvay
Jozef Skladaný
Jolana Košťálová
Michal Kršák

Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie,
veľa šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti.
_______________________________________________________________________________________________________________________

V novembri nás opustili
Bednarčík Imrich, Vašina Jarolím, Pavlíková Marta,
Globanová Mária, Blchová Irena
Česť ich pamiatke
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PRIPRAVUJEME PRE VÁS V DECEMBRI
02.12
04.12
07.12
07.12
09.12
09.12
10.12
10.12
10.12
11.12
14.12
14.12
15.12
15.12
16.12
16.12
16.12
17.12
17.12
18.12
21.12
24.12

Zdobenie stromčeka
Mikuláš v zariadení
Vianoce ako doma
Kvíz o medovníkový stromček
Posedenie pri punči
Vianočné dekorácie
Vianočná výstava
Vianočné tvorivé dielne
Vianočný stolnotenisový turnaj
Posedenie pri koledách
Vystúpenie detí a študentov
Redakčná rada
Stretnutie pri spomienkach
Výroba vianočného pečiva
Seniorské Vianoce 2015
Burza ošatenia
Prechádzka kinematografiou
Vianočné trhy v zariadení
Predvianočné posedenie
Prechádzka na vianočné trhy
Koledovanie po chodbách
Štedrá večera

jedáleň
Janka
A/B
Silvia
Nitra
Janka R.
jedáleň
Veronika
A/3
Zuzka
ZSS Borinka riaditeľka
Nitra
Janka G.
Harlekýn
Simonka
mesto
Richard
B/3
Veronika
jedáleň
Zuzka
B/2
Veronika
jedáleň
Anička
CHD
Simonka
mesto
Gabika M.
jedáleň
Valent
jedáleň
Saška
jedáleň
Simonka
A/2
Simonka
mesto
Anička
Saška
jedáleň
Richard

INDIVIDUÁLNA PRÁCA
A ROZHOVORY NA IZBÁCH
Simonka
Zuzka
Richard
Anička
Saška
Veronika N.
Veronika K.

(A1,2)
(A3)
(A4)
(B1)
(B2)
(B3)
(B4)

denne
denne
denne
denne
denne
denne
denne

08.45-09.45
13.30-15.00
08.45-09.45
14.00-15.00
09.00-11.00
13.30-15.00
08.45-09.45
12.30-13.15
08.45-09.45
12.30-14.00
08.45-09.45
13.00-14.30
08.45-11.00
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POHYBOVÉ AKTIVITY
RHB

Cvičenia v rhb miestnosti
Cvičenia v rhb miestnosti

7.00-8.00
7.00-8.00

Janka
Andrejka

izby

Cvičenia na izbách B/1.-4.
Cvičenia na izbách A/3.-4.
Cvičenia na izbách A/1.-2.

8.00-11.00
8.00-10.00
8.00-10.00

Janka
Andrejka
Simonka

posilňovňa
RHB
posilňovňa

Individuálne cvičenia
Cvičenia v rhb miestnosti
Individuálne cvičenia

08.45-11.45 P. Macho
12.15-13.15 Simonka
14.00-15.00 P. Macho

chodba

Skupinové cvičenia B/1.-4.
Skupinové cvičenia A/3.-4.
Skupinové cvičenia A/1.-2.

13.30-14.00 Janka
13.30-14.00 Andrejka
13.30-14.00 Simonka

areál

Pracovné aktivity

denne

T. Marko

Miesto pre šikovné ruky, originálne nápady,
tvorivé mysle

Príď a buď kreatívny!
Sme na B budove na 3. poschodí

Pondelok a Utorok
od 9.30 do 11.15
17

Zábava a relax

MD-12/2015

Zasmejme sa
Reportérka na ulici zastaví náhodného chodca a vraví: „Robím
prieskum verejnej mienky. Aký máte názor na slovenskú vládu?“
Občan sa zamyslí a odpovie: „Taký ako k mojej manželke. Trochu ju
mám rád, trochu sa jej bojím, a trochu po nej túžim.“
Petronela Kittlerová, obyvateľka

Učiteľka sa pýta – Janko, prečo si nebol včera v škole? – Pozoroval
som bociana.- A čo ti priniesol, bračeka alebo sestričku? – Nič,
sledoval som, ako si robí hniezdo na komíne.
Simeon Masár, obyvateľ

Na hodine sa učiteľ pýta – Deti kto chce ísť do neba? – Všetci zdvihnú
ruku, len Janko nie. – A ty, Janko čo? Ty nechceš ísť do neba? –
Mama mi kázala, aby som išiel zo školy hneď domov.
Peter Lipták, obyvateľ

Dvaja kamoši kráčaj už pol dňa po brehu rieky a nájdu neotvorenú
konzervu mäsa. Jeden ju zodvihne, obzrie si ju a prehodí na opačný
breh. Kamarát sa ho pýta – Ja som hladný a ty tú konzervu prehodíš,
prečo? Veď sme ju mohli zjesť. – Nehnevaj sa, ale bolo na nej
napísane „Otvoriť na druhej strane“.
Magdaléna Drábiková, obyvateľka

Výroky slávnych
Jesenský: Rád voniam hnoj v maštaliach, ale v knihách ho nemôžem
vystáť.
Brecht: Kto nepozná pravdu, je iba hlupák, ale kto ju zatajuje, ten je
zločinec.
Janovic: Zo všetkého čo je večné, láska je najkrajšia.
Neznámy autor: Dokonalosť je vlastnosť božská, túžba po
dokonalosti je vlastnosť ľudská.
Pascal: Pravda dáva istotu, ale už aj samotné hľadanie poskytuje
pokoj.
Neznámy autor: Veľmi často túžime byť anjelmi v nebi, a pritom
zabúdame byť čestnými ľuďmi na zemi.
Neznámy autor: Čím viac študujeme, tým viac odhaľujeme svoju
nevedomosť.
Magdaléna Drábiková, obyvateľka
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Tajnička
Prvý zimný mesiac je významný viacerými udalosťami. Na začiatku prináša
deťom radosť v podobe Mikuláša. Naopak posledný deň v mesiaci, ale aj
v roku, prináša farebnú hru svetielok na oblohe. Počas decembra sa však
odohráva aj niečo oveľa významnejšie – najkrajšie sviatky v roku, kedy
oslavujeme narodenie Ježiša. Práve názov týchto sviatkov sa ukrýva
v tajničke.
Mužské meno
Mesto na Považí
Dopravný prostriedok
Nula
Na fialovo kvitnúci ker
Zelenina
Smrteľná choroba
Simeon Masár, obyvateľ

Hádanka:
Čo sú to mokasíny?
a.) topánky
b.) sandále
c.) čižmičky
Rudolf Sokolík, obyvateľ

Správnu odpoveď odovzdajte do 20. 12. 2015 svojmu sociálnemu
pracovníkovi. Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!
Výhercami vylúštenej krížovky a hádanky z časopisu 11/2015 sa stávajú:
Petronela Kittlerová a Viktória Čerňanová

Srdečne gratulujeme!
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