9. číslo

január 2017

Milí naši čitatelia,
s príchodom nového roku sme v našom zariadení objavili nové
talenty. Dianka začala hrávať rozličné stolové hry. Dievčatá ušili
nové hračky, tašky, vence a chňapky.
Január bol tiež mesiac jednej veľkej zmeny u nás. Klienti získali
novú kuchynskú linku, kde môžu kuchtiť rozličné dobroty.
Od začiatku roku k nám začala chodiť nová dobrovoľníčka, s ktorou
klienti spravili rozhovor. Dočítate sa tiež o Romanových zážitkoch
z plesu, ktorého sa zúčastnil.
V neposlednom rade Vám čítanie opäť spríjemní Barborkine
literárne okienko, v ktorom nám napísala o svojej maminke a svojich
štúdiách.

Na záver sme pripravili obrázkovú prílohu z minulého roka.

Prajeme Vám príjemné čítanie

Tím autorov
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Boli sme...

Ples
V sobotu na konci januára bol Roman v
sprievode terapeutky Kristínky na plese.

Roman
Keď sme tam prišli bol prípitok, tombola.
Potom bola diskotéka, ľudovky, Senzus,
potom boli moderné pesničky. Potom
vystupoval aj klavirista. Tancovali sme od
večera až do rána. Potom som si tam našiel dievčatá. Bola tam aj
ozvučená aparatúra. Potom sme išli domov. Niektorí išli autobusom
iný išli autom. Bolo tam dobre. Pôjdem aj druhýkrát a ďakujem
Kristínke, že ma vzala so sebou.
(prepis rukopisu Romana, PK)
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Seriálový maratón...

Arabela
Január sa niesol v duchu
Arabelininých príbehov. V jeden deň
nám Edko povedal, že doma rád
pozerá Arabelu. A potom to prišlo
samo. Postupne sme si prezreli
niekoľko dielov tohto zábavného seriálu. Mnohí klienti si túto aktivitu
pochvaľovali. Páčil sa im veselý rozprávkový príbeh, ktorý sa
prelínal s realitou.
(PK)
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Objavili sme...

Šachovú slečnu
medzi nami
Január bol tiež mesiac plný
objavov. Zistili sme totižto, že máme u nás klientku, ktorá výborne
ovláda šach, preskakovanú a hru na vlka a ovce. Všetky tieto tri hry
sa hrajú na šachovnici.
Teraz už pravidelne hráva naša Dianka šachy s terapeutkou
Magdalénkou, Petrou alebo s Ondrejom. Dianka tiež začala hrávať
vedomostné pexeso, najčastejšie s terapeutkou Veronikou.
Dianka hovorieva, že nie je pre ňu dôležité vyhrať, že to hráva len
pre zábavu. Je vidno, že ju tieto aktivity bavia.
(PK)
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Z našej dielničky...

Domčeky, srdiečka, ježkovia a taštičky
Január bol plný nových výrobkov. Celé dni v dielničke dievčatá šili a
šili. Výsledkom ich práce sú chňapky v tvare domčekov, venčeky zo
srdiečok, ježkovia pre detičky a taštičky v tvare mešca vhodné na
pripevnenie na opasok.
(PK)
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Chceme Vám predstaviť...

Dobrovoľníčka Slávka
Od januára k nám začala chodiť milá dobrovoľníčka Slávka. Slávka
študuje sociálnu prácu a tiež pracuje v dopravnej firme. K dobrovoľníctvu sa dostala prostredníctvom Bratislavského dobrovoľníckeho
centra. Naši klienti ju vyspovedali... 

Jojka: Ako sa máš?
Slávka: Výborne. Čím je lepšie počasie, tým sa mám lepšie.
Jojka: Páči sa Ti tu?
Slávka: Áno. Vy sa mi páčite.
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Jojka: Čo rada robíš?
Slávka: Čítam knihy keď mám čas.
Béďo: Bola si už v Tatrách?
Slávka: Áno, na Štrbskom plese.
Jojka: Máš rada ľudovky?
Slávka: Nemám ich na 1. mieste, ale mám ich rada. Radšej
počúvam moderné, také rockové pesničky.
Jojka: Chodíš rada na plaváreň?
Slávka: Na plaváreň nechodím, ale v lete plávam.
Jojka: Aké je Tvoje najobľúbenejšie jedlo?
Slávka: Francúzske zemiaky, cestoviny s omáčkou a ryby.
Jojka: Aký darček si dostala na Vianoce?
Slávka: Oblečenie a voňavku.
Béďo: Pozeráš televízor? Aký program?
Slávka: Áno. Simpsonovcov.
Týmto ďakujeme Slávke za rozhovor aj za to,
že sa našim klientom pravidelne venuje.
(TH)
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Barborkine literárne okienko...

Spomienky na moju
krásnu a milovanú
maminku
Maminka bola nižšej postavy a dosť
útla. Z bielej alabastrovej tváričky jej
svietili krásne hnedé oči, mala antický nos,
jemné ústa a krásu orieškovohnedých vlasov. Bola to dáma s
vysokou inteligenciou a múdrosťou. Hovorila nemecky, maďarsky,
francúzsky a trochu anglicky. Bola zamestnaná ako farmaceutička v
lekárni. Pamätám si maminku ako výbornú gazdinku - vedela tak
variť a piecť ako málokto. Keď som sa jej narodila nebolo
šťastnejšieho človeka. Jej život bol veľmi bohatým dlhý a krásny
(1914 - 1995), ale v mojom srdci je stále živá a stále pri mne.
(prepis rukopisu od Barborky)
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Ako som študovala
Keď som nastúpila do 1. ročníka Gymnázia, toho učiva bolo toľko,
že som si myslela, že to nezvládnem, ale
postupom času som si veľa predmetov obľúbila.
Boli to hlavne humánne predmety, ako sú cudzie
jazyky (nemčina, ruština a latinčina), dejepis,
politológia a občianska náuka, zemepis a hlavne
literatúra. Prírodné vedy - matematika, fyzika,
chémia, biológia - to som si menej obľubovala.
Mali sme výborných profesorov. Triedna
profesorka vyučovala slovenčinu a latinčinu literatúru. Páčil sa mi na nej priateľský, bezprostredný prístup ku
mne a k mojej maminke. Všetci profesori boli výborní a veľmi prísni.
Inak by nenaučili nič. Zmaturovala som s vyznamenaním - písomne
aj ústne pred komisiou, ktorá mala vysokoškolského profesora za
predsedu maturitnej komisie.
(prepis rukopisu od Barborky)
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Fotopríloha...

Rok 2016 v obrazoch...

1. Bowling
2. Upratovanie v Centre rodiny
3. Prehliadka v dopravnom múzeu
4. Majáles
5. Harmatanec
6. Návšteva hokeja
7. Pestrý deň

- 12 -

8. Výlet na Počúvadlo
9. Deň otvorených dverí v Prezidentskom paláci
10.

Radničkine trhy

11.

Účasť na rôznych súťažiach

12.

Výstava obrazov v Lidicích

13.

Záhradná slávnosť
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Zmenilo sa u nás...

Nová kuchynka
Počas januára sa nám
zmenila kuchynka, kde
pracujú naši klienti (napríklad
pri príprave občerstvenia na
pravidelnú stredajšiu komunitu). Jeden deň nám ju celu prerobil pán
údržbár Roman. Týmto mu veľmi pekne ďakujeme. Od tejto doby ju
pravidelne spoločne upratujeme. Každý deň naši klienti pod
dohľadom terapeutky utierajú dres a stoly, vymieňajú utierky a
uteráky. Raz do týždňa umyjú všetky kachličky a šporák. Veríme, že
nám kuchynka takto ešte dlho vydrží.
(PK)
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Dozviete sa v ďalšom čísle...

V najbližšom čísle Vám napíšeme o
 Výlete do Tatier
 Návšteve Oázy Tigrov
 Valentínskej párty
 Korčuľovaní na zimnom štadióne
 a ďalšom...
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Časopis sme sa snažili tvoriť v súlade s pravidlami pre tvorbu ľahko
čitateľného textu.
Na tvorbe časopisu sa podieľali:
 Petra Kobolková – tvorba textov, celková úprava
 Terézia Horniaková – tvorba textov
 Barbora Tomanová – prispela rukopisom
 A samozrejme fotografi z rad zamestnancov a klientov nášho
zariadenia
V časopise sme tiež použili voľne dostupné obrázky z internetu.
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