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Hádaj kto je na obrázku...

... správna odpoveď je v závere nášho časopisu.
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Milí naši čitatelia,
V tomto čísle Vám prinášame dva príspevky o našej tvorbe. Jeden
o snehuliakoch a druhý o jeseni. Možno sa Vám to zdá zvláštne ale
sneh napadol skôr než prišla zima.
Tiež sme boli súťažiť v plávaní. Zúčastnili sme sa aj tvorivých
dielničiek v Centre rodiny.
No väčšinu času sme boli doma. Prerábali nám podlahy v celom
zariadení a mali sme dosť sťažené podmienky. Našťastie dnes, keď
už píšem tieto riadky, mám podlahy hotové a môžeme sa tešiť na
viac zážitkov aj mimo Rozsutec.
V závere čísla nám Barborka opäť napísala. Tentoraz o dvoch
významných postavách z histórie. Fotky obidvoch sa nachádzajú na
vedľajšej strane. Uhádnete ktorí to sú?
Príjemné čítanie Vám želá

Za tím autorov

Mgr. Petra Kobolková
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Boli sme...

Súťažiť
V piatok 24. 11. 2017 sa konali Regionálne
plavecké preteky v priestoroch plavárne na
Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity
Komenského. Týchto pretekov sa zúčastnili
aj naši traja plavci: Roman, Marienka a Monika.
Zasúťažiť si mohli v disciplínach ako sú kraul, prsia, preplávanie
s pomôckou alebo bez pomôcky, či zmiešaná štafeta vo voľnom
štýle.
Naši

plavci

nám

priniesli

zaslúžené

medaile.
 Na dráhe 25 m si 4. miesto vyplával
Roman.
 Marienke na krku visela medaila za
preplávanie 16 m s pomôckou.
 Naša

Monika

sa

v

disciplíne

preplávanie bez pomôcky umiestnila
na peknom 4. mieste.

Všetkým plavcom prišla odovzdať medaile pani riaditeľka odboru
sociálnych vecí Bratislavského samosprávneho kraja Mgr. Michaela
Šopová. Všetkým plavcom srdečne gratulujeme a tešíme sa z ich
víťazstva.
(VG)
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Vyrábali sme v dielničke...

Snehuliakov
Prvý novembrový týždeň sa v našej dielničke chumelilo. Napadol
nám tam prvý sneh. My sme ho využili a s dievčatami si ušili kopec
snehuliakov, ktoré použili ako darčeky pre svojich blízkych.
(PK)
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Zažili sme...

Jeseň
V dielničke sa chumelilo a vedľa v oranžovej miestnosti sme
spoločne zdobili jesennú nástenku. Pre niektorých to môže byť
prekvapením, no zima začína až 22. 12. 2017. Preto sme sa stretli
na jednom z našich pravidelných stretnutí, ktoré voláme zážitkovka.
Pracovali sme s terapeutickými kartami, tvorili sme šarkana
a rozprávali sa. Pracovali sme tiež s krepovým papierom, farbami,
a lepidlom. Výsledkom bola pekná jesenná výzdoba na chodbe.
(PK)
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Navštívili sme...

Centrum rodiny
V sobotu 25. 11. 2017 sme sa stretli pri
tvorivých dielňach v Centre rodiny. Ako
sme

už

Centrum

niekoľkokrát
rodiny

je

zmieňovali,

miesto,

ktoré

pravidelne navštevujeme za účelom
arteterapeutických

stretnutí,

pletenia

košíkov a štrikovania. Tentoraz sa konal tvorivý deň v Centre.
Z našich klientov výpravu absolvovali: Marienka, Béďo, Roman,
Monika a Anička.
Mohli si vyskúšať:
 upliesť adventné vence,
 ozdobovať medovníky,
 tvoriť vianočné dekorácie
 maľovať na taniere
 vyskúšať servítkovú techniku.
Spoločne sa zúčastnili aj divadielka s názvom Preteky koníka
Janíka. Našich klientov na
tejto

adventnej

sprevádzali

akcii
Karola,

Veronika a Kristínka.

(PK)
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Barborkine literárne okienko...

Johann Sebastian Bach
J. S. Bach bol zakladateľ barokovej a komornej
hudby v Nemecku a v celej Európe v 17. a 18.
storočí.
Narodila sa v roku 1685 a zomrel v roku 1750
v Lipsku, kde pôsobil takmer celý život. Bol
virtuóz nielen na orgáne, ale aj na husle a čembalo a neskoršie
klavír. Komponoval Matúšove a Jánove pašie, toccaty, fúgy
a komorné koncerty.
Medzi najznámejšie diela patria Brandenburské koncerty, Toccata
a fúga d moll a koncerty
pre čembalo.
Z jeho života je známe,
že bol slepým kedy mu
nepomohli ani tri
operácie. Bol 2 krát
ženatý a mal 13 detí.
Zomrel nie veľmi starý
v Lipsku.
(prepis
rukopisu od Barborky)
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Edith Piaf
Edith Piaf bola francúzska šansonierka,
ktorá spievala šansóny o živote, o láske
a o ľuďoch všetkých spoločenských
vrstiev. Narodila sa 19. 12. 1915 v Paríži
– na ulici, kde ju nechala matka. Detstvo
mala bez radosti, lásky, bez matky na
ulici. Bola podvyživená a chorá. Jedinou
jej radosťou bol spev.
Keď mala 15 – 16 rokov objavil ju jeden
majiteľ kabaretu, kde dostala prvé
angažmán. Ešte pred vojnou sa stala
slávnou.
Známe piesne boli Mon légionnare, Monsieur Friste, Fanion atď.
Cez vojnu zachraňovala mnohým
ľudom životy. Pomáhala hlavne
ľuďom Židovského pôvodu.
Okolo roku 1950 začala čierna séria
jej života – drogy, autohavária,
mnoho operácií, alkohol, nešťastné
lásky, smrť dcérky, smrť milovaného
priateľa atď. Edith Piaf umrela v roku
1963 na vážnu chorobu.
(prepis rukopisu od Barborky)
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Dozviete sa v ďalšom čísle...

V najbližšom čísle Vám napíšeme o
 Vianočnom dni v Centre rodiny
 Našich Vianociach a Mikuláši
 Vianočných trhoch
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Na tvorbe sa podieľali:
 Petra Kobolková, Mgr. – tvorba textov, celková úprava
 Veronika Gábriková, Mgr. – tvorba textov
 Barbora T. – prispeli vlastným rukopisom
 a fotografi z rad zamestnancov a klientov nášho zariadenia.
 Pri tvorbe časopisu využívame prvky ľahko čitateľného textu.
V časopise sme použili niekoľko voľne dostupných obrázkov
z internetu.
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