


➢ Kŕmime vtáčiky

➢ Pozorujeme veveričky

➢ Tešíme sa z príjemného

februárového dňa



Srdečne blahoželáme 

k narodeninám!

Takúto krásnu tortu dostala

p. Vincencia od svojích detí.

Kinematografia

Uplynulý mesiac si klienti 

pri kávičke zvolili filmy 

s komediálno-

dobrodružným nádychom, 

ako napr. tri časti filmu 

Krokodíl Dundee, 

Cesta okolo sveta za 80 dní,

Tenkrát na východe

a mnoho ďalších. 



Prostredníctvom tabletov sa

snažíme videohovormi spojiť 

klientov s ich najbližšími.

OLYMPIÁDA

Ženy, muži,... všetci sme

držali palce našim

reprezentantom.



Doplňovačky, príslovia a porekadlá, mená, mestá zvieratá,...



➢ Reminicsenčná terapia na tému pečenia tradičnej jablkovej 

štrúdle spojenej s jej ochutnávkou. 

➢ Spomíname radi a často, veď zaujímavých tém je veľmi 

veľa. A najradšej pri kávičke,

či teplom čajíku s medom a citrónom.



Keď sa nás jar opýta, čo sme v zime 

robili a my jej s úsmevom odpovieme: 

„V zime sme my nelenili, pohybu sa 

venovali -

potili sa v telocvični, trénovali rôzne 

hry. Schudnúť sme však nemohli, lebo 

veľká pravda je, že tu varia výborne.“  



Kaderníčku tento mesiac 

zastúpili nielen 

sestričky, ale i asistentky 

sociálnej práce 

a inštruktorka sociálnej 

rehabilitácie.



„Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide, kto nemá kožúška zima mu bude.

Ja nemám, ja nemám, len sa tak trasiem, dajte mi slaninky, nech sa popasiem.

Fašiangy, fašiangy, fašiangové časy, jedni pijú, druhí jedia za stolom klobásy. ...



...pokračovanie...

Tuto nám nedali, tuto nám dajú,

tu koňa zabili, tu rebrá majú.

A my žiaci, neboráci, nemáme čo jesti,

musíme sa z domu, do domu po dedine pliesti.“



➢ Ručné práce na oddeleniach

➢ Maľovanie

➢ Zapojenie sa do projektu

„Putovná výstava“



Prípravy na Veľkú noc 

sú v plnom prúde.



Každodenné modlitebné stretnutia 

sme od konca februára rozšírili o prosbu 

za mier a pokoj u našich susedov.

Obyvatelia v zariadení citlivo vnímajú 

všetko, čo sa deje nielen na Slovensku, 

ale i vo svete. Mnohí si dodnes pamätajú 

2. sv. vojnu. Preto im nie je ľahostajné, 

čo sa deje na Ukrajine.




