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Milí naši čitatelia, 
 

letné prázdniny sa skončili a my Vám prinášame časopis 

s našimi zážitkami a mnohým ďalším z mesiaca júl. 

 

V júli bola Danka na kreatívnom workshope, kde si vyrobila 

mydielka. Anička, Helenka, Martuška, Viktor boli spoločne 

reprezentovať naše zariadenie na športovo – zábavných hrách 

v Plaveckom Podhradí. Roman a Béďo zvládli náročnú poldennú 

turistiku z Koliby na Železnú studničku. Mnohí naši klienti boli 

opekať v Líščom údolí a ďalší chodili na kúpalisko do Lamača. 

 

V neposlednom rade sa dočítate, čo napísala Barborka na tému 

emócie. 

 

 

 

Príjemne strávený čas čítaním nášho časopisu Vám praje 

Petra Kobolková 

Za celý tím autorov a prispievateľov do časopisu. 
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Boli sme... 

NA WORKSHOPE 

Bola som sa s Magdalénkou v DSS Kampíno učiť ako sa 

vyrábajú mydielka. Teta ktorá nás to tam učila, nám dala krájať 

tuhý glycerín na kocky. Potom ho roztopila v mikrovlnke a ja som 

do toho zamiešala farbu. Vybrala som si modrú. Aj vôňu som si 

mohla vybrať sama. Potom som to nalievala do formičiek. 

O hodinku boli mydielka stuhnuté a dali sa vybrať z formičiek. 

Krásne voňali a vydarili sa mi. Darovala som jedno Béďovi, jedno 

sestre a tri Janke. Páčilo sa mi tam. Budem sa tešiť keď pôjdem 

aj nabudúce.  

(Prepísala Margita S., Danka a MS) 
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Boli sme... 

NA ŠPORTOVO 
ZÁBAVNÝCH HRÁCH 

3. júla 2018 sme boli autom v Plaveckom Podhradí. A tak sa 

pýtame účastníkov ako si na to spomínajú. 

Anička: „Tam sa mi to páčilo. Mali sme aj pivečko. Športovali sme 

s fúrikom. Vozili sme seno.“ 

Helenka: „ hádzali sme čižmy do sena. Balóniky s farebnou 

vodou bolo treba hádzať do stromu.“ 

Martuška: „Spomínam si na to, že bola jazda na kolobežke, aj 

sme triafali do plechoviek, alebo striekali pištoľou.“ 

Ešte s nami bol Viktor – kapitán, Béďo, Kristínka a Ondrej. 

Romana doviezla pani riaditeľka, aj sa s ňou vrátil naspäť. Ďalej 

bola napríklad disciplína ťahanie pneumatiky. Potom bol dobrý 

guláš, kávička, diskotéka... Skrátka bolo dobre, ďakujeme za 

pozvanie. 

Ahá, a ešte sme skoro zabudli na krásnych psíkov. Boli úžasní. 

Dali sa hladkať. Oblizovali nás, majú radi syr Bambino. Veľké 

koníky boli tiež super. 

 (Prepísala Margita S., klienti a OM) 
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Boli sme... 

NA VÝLETE NA KAMZÍK 

Boli sme dole kopcom. Videli sme tam lanovku. Boli sme na 

kofole. Potom sme zašli k vyhliadke, tam sme sa opýtali pani 

čašníčky, či môžeme ísť na vyhliadku. Nemohli sme. Potom som 

sa rozprával s jedným ujom čo išiel hore kopcom. Bola tam aj 

pitná voda. Bol tam Béďo aj Petra. Boli sme na veľkej túre. Aj keď 

sa tam šmýkalo, nikto sa nešmykol, lebo sme si dávali pozor. 

Fotili sme sa pri vyhliadke a lanovke. Buchol som si hlavu 

v malom autobuse 44. Ďakujem Peťke.  

(Rukopis Roman K., Prepísala Margita S.) 
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Boli sme... 

OPEKAŤ V LÍŠČOM 
ÚDOLÍ 

V jeden letný deň sme sa vybrali na opekačku do Líščieho údolia. 

Išli sme autom a autobusom. Dve skupinky sa nakoniec stretli pri 

ohnisku. Špekačiek sme mali dosť. Niektorí si aj popridávali 

druhé kolo špekačiek. Počasie nám vyšlo ukážkovo. Spoločne 

sme si užili príjemné dopoludnie. 

(Prepísala Margita S., PK) 
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Boli sme... 

NA KÚPALISKU 

Cez leto sme zažili tradičné vysoké horúčavy v Bratislave. 

Rozhodli sme sa preto, že  pôjdeme na kúpalisko v Lamači. 

Podarilo sa nám ísť dvakrát. Išli sme vždy v stredu, podľa toho, 

ako sme boli zvyknutí chodiť na plaváreň. Počas dvoch takýchto 

výletov sa prestriedali viacerí klienti pri kúpaní. Okúpali sme sa, 

občerstvili na deke a išli naspäť domov. Vždy sme si užili 

príjemné dopoludnie. 

 (Prepísala Margita S., PK) 
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Barborkine literárne okienko... 

ČO SÚ TO 
EMÓCIE 

Emócie sú súhrn citov, vášní a vzrušení. 

Ktoré má nielen človek, ale aj zviera. 

Poznáme emócie hlboké a povrchné. 

Hlboké emócie sú charakteristické ako láska k človeku, k deťom, 

k prírode a k chorým ľuďom. Povrchné emócie sú vzťahom k 

materiálnym veciam, ako sú peniaze, šperky a drahé veci. Je  len 

na nás, čo si vyberieme. 

(Prepis rukopisu od Barbory T., prepísala Margita S., PK) 
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V ĎALŠOM ČÍSLE SA 
MÔŽETE TEŠIŤ NA 
TIETO ČLÁNKY... 

• Ako sme dovolenkovali 

• Čo sme nové zažili 

• Nový článok od Barborky 

• A ďalšie... 
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Na tvorbe sa podieľali 
Mgr. Petra Kobolková – tvorba textov, celková úprava 

Mgr. Ondrej Molitoris, Magdaléna Ščasná – tvorba textov 

Barbora T., Roman K. – prispeli vlastným rukopisom 

Margita S. – prepis článkov do počítača 

Fotografi z rad zamestnancov a klientov nášho zariadenia. 
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