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Milí naši čitatelia, 

 

v tomto dvojčísle Vám prinášame naše zážitky z leta 2017.  

 

Vzhľadom na to, že leto bolo naplnené nie len zážitkami našich 

klientov, ale hlavne aj zážitkami a dovolenkami našich 

zamestnancov, nedarilo sa nám organizovať veľké množstvá 

výletov do okolia. 

 

No aj napriek tomu, sme toho veľa vyrobili v dielničke. Veľa sme 

relaxovali a oddychovali. No a môžeme sa opäť pustiť na plno do 

ďalšej práce. 

 

Všetkým prajeme príjemné čítanie 

   

   Za tím autorov  

Petra Kobolková 
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Boli sme... 

 

Na výlete pri Dunaji 

V piatok 14. júla 2017 bolo veľmi pekné počasie. Dá sa povedať, že 

tak pekné počasie nám vydržalo celé leto. 

 

V daný deň išiel Imrich, Béďo a Roman za sprievodu terapeutky 

Petry na poldňový výlet k Dunaju. Spoločne sa prešli od Mostu SNP 

k Šafárikovmu námestiu. Počas cesty sa im naskytli príležitosti 

k obdivovaniu rieky, lodí a nábrežia Dunaja.  

 

Na Šafárikovom námestí nastúpili na električku a previezli sa cez 

Dunaj. Vystúpili na zastávke Sad Janka Kráľa. Odtiaľ ich kroky 

smerovali k Magio pláži.  
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Na Magio pláži si 

Roman a Imrich 

vyskúšali ležanie 

v hojdacej sieti. Potom 

sa celá skupinka 

presunula kúsok ďalej 

a sadla si do malej 

vonkajšej verejnej 

knižnice. Tam sa všetci občerstvili svojimi desiatami. 

 

Výletníci sa po desiate vrátili k električkovej zastávke a odviezli sa 

na hlavnú stanicu. Odtiaľ už cestovali autobusmi naspäť do 

domova. 

 

 (PK) 
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Boli sme… 

 

V zoologickej záhrade 

V jedno krásne augustové dopoludnie 

sme sa vybrali do našej Bratislavskej 

zoologickej záhrady. Mali sme ísť 

najprv len s Miškom, ale Miškovi sa 

podarilo presvedčiť  svojho kamaráta 

Romana, aby išiel s nami. Toto 

Romanove rozhodnutie spravilo 

Miškovi veľkú radosť. A tak sme teda 

išli spoločne spoznávať zvieratá. Zistili 

sme ako žijú a čím sa živia. Bol to 

krásny čas prehĺbenia priateľstva z 

pozorovania zvierat.  

Miškovi sa páčila krásna príroda 

v zoologickej záhrade . Najviac sa tešil 

z týchto zvierat: veverička, lev, tiger, malé  

kozičky, sova a opice. 

Pre Romana bolo zas zaujímavé kŕmenie  

zvierat. Páčili sa mu hlavne opice, zebra, 

žirafa, surikaty a krokodíl. Pri odchode sme 

si posedeli na lavičke pri ohrade 

s medveďom, ktorý sa práve kŕmil ovocím. 

Dali sme si kofolu a išli sme naspäť.  

(KM) 
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Boli sme… 

 

V dopravnom múzeu 

Mám veľmi rád autobusy, vlak, sanitku a lietadlo. Na autobuse 

a vláčiku sa veľmi rád vozím. Chodím s nimi na výlet. Preto sa mi 

veľmi páčil výlet do doprávného múzea. Videl som tam moje 

obľúbené sanitky, autobusy, bicykle, loďky, formule, autíčka, 

moderné autíčka a autobusy. 

Veľmi sa mi tam všetko páčilo a bol som sa v múzeu pozrieť ešte tri 

krát. 

 

 (Miško a KM) 
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Navštevovali sme… 

 

Letné kúpalisko v Lamači 

Kúpalisko v Lamači ponúka obyvateľom Lamača priestor na oddych 

a osvieženie. My spolu s našim klientom Romanom sme neváhali 

a viackrát cez leto sme sa ho rozhodli navštíviť.  Plávanie patrí 

medzi Romanove obľúbene športy. Zapája do pohybu viac svalov 

ako akákoľvek iná forma cvičenia. Kúpalisko sme navštevovali 

počas prázdnin – väčšinou sobotu. Keď sme boli unavení, tak 

kúpalisko poskytuje veľa zelene, stromov a tým pádom aj 

prirodzeného tieňa, kde sme mohli oddychovať na deke. 

 

(VG) 
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Barborkine literárne okienko... 

 

Úvaha: Čo je to dobrá topánka? 

 

Úlohou každej topánky je chrániť nohu pred 

vonkajšími faktormi ako zima, dážď, plochá noha, 

kŕčové žily atď... 

 

Topánky musia byť mäkké, pohodlné, nie veľmi ploché (trochu 

zvýšené) aby neboleli nohy a aby nevznikala plochá noha.  

 

Poznáme niekoľko druhov topánok: spoločenské, vychádzkové, 

športové, pracovné a aj pre malé bábätká. 

 

       (prepis rukopisu od Barborky) 
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Z dielničky... 

 

Šijem, šiješ, šijeme... 

 

Počas leta boli dievčatá veľmi šikovné. Šili ručne a dokonca aj na 

stroji. Vyrobili mnoho krásnych výrobkov. Najpopulárnejším bol 

batôžtek do mesta. Mnohé dámy si ho s radosťou vyrobili. A nie len, 

že vyrábali pre seba, ale aj nejaké do zásoby na predaj... 

(PK) 
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A okrem krásnych batôžtekov a sovičiek dievčatá spoločne vytvárali 

aj novú nástenku z fotiek z výletu... 
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Na tvorbe sa podieľali: 

 Petra Kobolková, Mgr. – tvorba textov, celková úprava 

 Veronika Gábriková, Mgr., Kristína Mišíková – tvorba textov 

 Barbora Tomanová – prispela vlastným článkom 

 a fotografi z rad zamestnancov a klientov nášho zariadenia. 

 V časopise sme použili niekoľko voľne dostupných obrázkov 

z internetu.  

 

Pri tvorbe časopisu využívame prvky ľahko čitateľného textu. 
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