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Ochutnaj a uhádni ...

Chlapci z nášho zariadenia si pre nás pripravili zaujímavú súťaž. Nachystali veľa
druhov potravín- ovocia, zeleniny, prísad a príloh k jedlám. Úlohou súťažiacich bolo
rozpoznať rôzne chute bez pomoci zraku, so zaviazanými očami. Využívali len chuť
a hmat. Niektorí ochutnávači boli veľmi zdatní a vyrovnaní. Najlepší si odniesli aj
pekné ceny. Nič nevyšlo nazmar, na záver nás všetkých čakala hostina.

Jubileum p. riaditeľky

Okrúhle životné jubileum 50 rokov oslávila naša pani riaditeľka so všetkými
prijímateľmi aj zamestnancami v jeden deň. Zástup gratulantov bol veľmi dlhý.
Každý chcel osobne podať ruku a zablahoželať. Niektoré priania boli dojímavo
krásne a iné úsmevné ale všetky úprimné.

Tvorivé dielne Vŕšky

Po dlhšej prestávke spôsobenou rekonštrukciou u nás i v Terchovej sme sa opäť
zúčastnili Veľkonočných tvorivých dielní. V priestoroch reštaurácie sme rozložili
naše veľkonočné výtvory, ktoré si mohli návštevnici kúpiť a tým nás podporiť. Po
slávnostnom privítaní a prípitku sme začali vyrábať ďalšie výrobky. V príjemnom
prostredí reštaurácie nám aj práca išla od ruky. Po chutnom obede a dobrej kávičke
sme sa ešte vybrali na krátku prechádzku po okolí. Všetci sme sa v Terchovej cítili
príjemne a už teraz sa tešíme na ďalšie tvorivé dielne, ktorých sa zúčastnime.

Výstava na VÚC

Jedno pekné stredajšie dopoludnie sme sa vybrali autobusom do Žiliny a navštívili
veľkonočnú výstavu na Vúc. Mohli sme vidieť kopec pekných výrobkov vyrobených
klientami aj z ďalších zariadení a zároveň sa inšpirovať do ďalšieho tvorenia.
Prechádzku mestom sme ukončili v našej obľúbenej cukrárni a po koláčiku opäť
nasadli na autobus a vrátili sa do zariadenia.

Marec mesiac knihy

Marec je mesiacom kníh a aj my sme sa rozhodli pripomenúť si ich prínos i
potešenie, ktoré nám knihy prinášajú. Nie na darmo sa vraví že dom bez knihy je
ako telo bez duše. V spoločnom kruhu sme sa stretli a spolu rozprávali o svojich
obľúbených knihách. Čítali si úryvky z kníh, recitovali básne i zaspomínali na svoje
detstvo a detské knižky. Príjemné posedenie sme ukončili krátkym občerstvením pri
čaji a koláčiku.

Kurz šikovných rúk

Začiatkom marca sa u nás v zariadení naplno rozbehol kurz šikovných rúk. Pod
vedením našej kolegyne sa prijímateľky stretávajú dva krát týždenne, učia sa
pracovať so šijacím strojom. Prvé výsledky ich práce sa už dostavili. Vyrobili si
nákupné tašky, vankúše, drobné dekoračné predmety. Držíme im palce v ďalšom
napredovaní.

