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Sadenie
kvetiniek ...

Teplé lúče jarného slnka nás vylákali na kvetinový záhon. Bol vhodný čas na
dosadenie primuliek a vresov nových farieb. Pekná hriadka si vyžaduje námahu.
Kvitnúce rastlinky sú však dostatočnou odmenou za našu starostlivosť. Priťahujú
pohľady a pohladia srdcia klientov aj návštevníkov nášho zariadenia. S radosťou
by sme privítali aj ďalších nadšených a pre prácu zapálených záhradníkov.



Predpoludňajšieho predstavenia v mestskom divadle s názvom „Konfety“ sa
5.apríla 2016 zúčastnilo 12 klientov nášho zariadenia. Žilinskí herci v humorne
ladenej divadelnej hre nastavili zrkadlo vplyvu médií na zmýšľanie dnešného
človeka. Hra nás pobavila a donútila k hlbšiemu zamysleniu o dôležitých
hodnotách v našom živote. Scény, ktoré v nás doznievali sme „živo“ rozoberali v
cukrárni v Sedláčkovom sade pri kávičke.

Predstavenie „Konfety“



Prvé upratovanie areálu a cesty pred našim zariadením po zime je náročné a
vyžaduje si spoluprácu ochotných klientov aj zamestnancov. Prácu sme si
rozdelili na dva dni – 6. a 7. apríla. Každý brigádnik sa chopil pracovného
nástroja a náš dvor ožil ako mravenisko. Spokojní s dobre vykonanou prácou sme
si pochutnali na kotlíkovom guláši a nealkoholickom pive. Na čisté okolie nášho
CSS sme právom hrdí, hlavne vďaka spoločne vynaloženému úsiliu.

Spoločné upratovanie.



Vedomostné kvízy sa v našom zariadení tešia čoraz väčšej obľube. V predošlých
kolách si klienti mali možnosť overiť svoje vedomosti z geografie, z literatúry a z
etikety spoločenského správania. Dňa 12.04. sa uskutočnil v spoločenskej hale
CSS test z fauny a z flóry Slovenska. Ocenení boli prví traja muži a ženy s
najvyšším počtom bodov. Na niektoré otázky zodpovedala väčšina súťažiacich
správne, o víťazstve rozhodli náročnejšie otázky. Príroda je vďačná a
nevyčerpateľná téma. Naši klienti prejavili záujem dozvedieť sa viac o živote
rastlín a zvierat.

Kvíz „Fauna a Flóra“



Dňa 13.04. 2016 prebehlo v našom zariadení požiarne cvičenie – evakuácia
klientov za pomoci zamestnancov. Pomoc pri autentickosti nám zabezpečili žiaci
Strednej školy stavebnej – Bôrik. Zastávali úlohu hasičov. Evakuácia prebehla v
poriadku, „ všetci boli zachránení. ’’

Požiarne cvičenie



V rámci jarných upratovacích prác, sme vyčistili okolie vodojemu, ktorý je
zdrojom vody pre CSS STRANÍK. Našli sme tam veľa odpadkov, ale všetci sme mali
dobrý pocit z vykonanej práce. A ako posledné chceme všetkých návštevníkov
požiadať o udržiavanie poriadku v okolí vodojemu.

Čistenie vodojemu


