Lienka
Časopis Detského domova „Lienka“ Veľké Kapušany
Marec, apríl, máj,
tie má každý rád.
Fialôčka lístkom
máva,
kvietočkami vôňu
dáva.
Na slniečku sedáva,
buď mu večná sláva.

Jar 2016

Púpava má čiapku
zlatú, chocholatú ako
nik, zlatú čiapku
vymení si
za strieborný lampášik.

V záhradke je nový pán,
volajú ho tulipán.
Na zelenej nôžke vládne,
včielka sa doň rýchlo vkradne.
Pošteklí ho po líčku,
zaspieva mu pesničku.

Naučte sa kresliť lienku
sedembodkovú!!!!

významné
dni...
22. marec – Svetový deň vody
Voda je pre nás tak samozrejmá, každodenná a bežná, že jej prítomnosť zväčša vôbec nevnímamea jej
jedinečnosť a nenahraditeľnosť si často vôbec neuvedomujeme. A preto, Valné zhromaždenie
OSNurčilo 22. marec za Svetový deň vody. Tento deň je dôležitý z hľadiska zvýšenia povedomia o
dôležitosti zachovania zdrojov pitnej vody a ich ochrany. Je jedinečnou príležitosťou pripomenúť
všetkým mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia aj pre budúce generácie...

02. apríl – Medzinárodný deň detskej knihy
Prvoradým cieľom tohto svetového dňa je podnietiť lásku detí ku knihám a ich čítaniu, ako aj upriamiť
pozornosť na tvorbu kníh pre deti a mládež.Účelom je podpora vydávania hodnotných kníh pre deti na
celom svete a ich sprístupňovanie.
Odporúča sa deň osláviť čítaním rozprávok deťom, darovaním novej knihy alebo návštevou knižnice.

16. máj – Svetový deň: pohybom k zdraviu
Tento deň bol vyhlásený v roku 2002 Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a oslavuje sa od
roku 2003. Poukazuje na problém pohodlného sedavého spôsobu života a z toho plynúceho
vzrastajúceho počtu chronických ochorení spôsobených nezdravou výživou a nedostatkom pohybu.
Cieľom je zvýšenie verejného podvedomia o zdravom životnom štýle založeného na dostatku zdravého
pohybu.

RD 3
Družstevná

Krátky príbeh o našej rodinke....
„V našej skupine je 10 detí, 6 chlapcov a 4 dievčatá. Naše dni trávime
učením a domácimi prácami, ale ostáva nám aj voľný čas pre hry, rôzne
súťaže a aktivity na dvore s našimi tetami. Máme veľkú záhradu plnú
zeleniny a krásnych kvetov, o ktorú sa staráme spoločne. Naša práca má aj
výsledok, lebo každý obdivuje našu peknú záhradu a my sme hrdí na našu
spoločnú prácu. Naša rodinka sa drží spolu, preto sa cítime tak fajn. Za to
môžeme ďakovať našim tetám, ktoré sú s nami v dobrom aj zlom.“

RD 5
Orgovánová 2
Veľké Kapušany

„Dňa 12.05.2016 sme navštívili miestnu hasičskú stanicu. Ujo Pali-proporčík,
počas našej exkurzie robil sprievodcu v celom areáli. Oboznámil nás so
zaujímavými informáciami:
- v prípade potreby ako ich zavolať: keď nájdeme mačku na strome, ktorá sa
ocitla vo výške, môžeme sa na hasičov obrátiť tiež... J

- na čo slúži štvorkolka, píla a obrovská sekeraJ

- aká je vybavenosť hasičského auta a ako vysoko sedia hasiči v hasičskom
aute...

Vyskúšali sme ich uniformu, mohli sme hovoriť s centrálou cez vysielačku. Zahasili
sme rýchlo založený oheň -hlavne Štefánii sa páčila „vodová hadica“.
Ponúkli nás čajom, všetci boli milí a pozvali nás na bezpečnú opekačku o mesiac. J“

z našej
tvorby......

Príbeh o princeznej
Bola raz jedna princezná, ktorá chcela všetko pre seba. Jedného
dňa jej zomrel otec. Bola taká smutná, že nechcela už nič.
A jedného dňa sa stretla s princom, ktorý ju požiadal o ruku.
Princeznina matka to ale nechcela. Rozhodla sa, že im svadbu
prekazí: aj sa jej to podarilo. Princezná bola veľmi smutná
a jedného dňa utiekla preč od svojej mamy. Veľmi sa o ňu báli a tak
ju išli hľadať. Ona bola ďaleko v lese. Našla domček, v ktorom nikto
nebol. Vošla dnu a zaspala. Potom sa zobudila a pred domom boli
obrovia. Odniesli ju preč a tam sa stretla s princom. Odišli spolu
preč a žili šťastne až kým neumreli....

Irenka

Pero píše, srdce volá,
Milujem ťa láska moja.
Láska patrí k tebe,
ako
moja
láska
k tebe.Gabika

Dominik

Klaudia

Tvoje oči sú ako zapadajúce slnko.
Stále, keď sa pozriem na teba,
stále si myslím, že pozerám
na spln mesiaca.
Ja nie som duch ani víla,
Len ma láska omámila.
Kameň sa láme, ruža opadáva,
Ale naša láska navždy ostáva.

Dominika

Daniela

naše úspechy....
Najmilší koncert roka Košice – 03.04.2016
V roku 1990 vznikla tradícia Najmilšieho koncertu roka. Ide o celoslovenskú prehliadku umeleckých
vystúpení detí z detských domovov a náhradných rodín. Podujatie dáva deťom priestor na prezentáciu
svojho nadania a nesie sa v duchu spoločného hesla: „Toto som ja!“. Talentované detí zo všetkých regiónov
tešia svojim spevom, tancom či hereckým umením divákov a odbornú porotu, ktorá potom vyberie
najzaujímavejšie vystúpenia.

.......aj naše deti predviedli svoju šikovnosť a talent v tanci...J

Appelia Cup 2016-štvrťfinále
Appelia Cup, ako jedinečná športová akcia, má svoju históriu už od roku 2003 kedy zaznamenal veľký
úspech. Každoročne sa tohto projektu zúčastňuje približne 500 detí z detských domov.
Štvrťfinále Appelia Cup 2016 sa uskutočnilo dňa 27.04.2016 v Košiciach. Naši futbalisti sa umiestnili na 3.
mieste. V semifinálovom kole (24. máj, Poprad) sa umiestnili na 2. mieste. To im zabezpečilo postup do
finále, ktoré bude aj tento rok tradične prebiehať na štadióne krásnej podtatranskej obci Štrba 21. a 22. Júna. Držíme
Vám palce! J

RD 7 – Komenského 15

„...29. apríl je deň, kedy sa po celom svete oslavuje
tanec a pohyb. Z príležitosti Medzinárodného dňa
tanca Centrum voľného času organizovalo tanečné
popoludnie. Zúčastnili sa všetky školy a škôlky z nášho
mesta. Náš detský domov reprezentovali deti z domu
Komenského 15: Regina Oláhová, Anastázia Oláhová,
Noémi Fedáková, Kevin Fedák a Róbert Fedák, ktoré
s moderným tancom očarili divákov. Dostali veľký
potlesk. Celé popoludnie boli dobre naladení. Deti sa
tam cítili dobre a mali z toho radosť. Bola to skvelá
zábava J“

Obrázok sa nedá zobraziť. Počítač nemusí mať dostatok pamäte na otv orenie obrázk a, alebo je obrázok pošk odený . Reštartujte počítač a potom súbor znov a otv orte. A k sa bude červ ený k rížik x zobrazov ať aj naďalej, prav depodobne budete
musieť obrázok odstrániť a v ložiť ho znov a.

Regina

RD 4
Vojanská 40

Návšteva útulku v našom meste
„Počas jedného víkendu sme išli navštíviť opustené a týrané psíky do útulku v našom
meste. Po obede sme im odniesli kosti z obeda. Psíkov bolo v útulku veľa a ťažko sme

Blahoželáme
k narodeninám!!!

Máj

Attila
Emil

Mária
Denisa

Jozef

Gabriela

Patrik

Kornélia

Adrián
Mária

Attila
Dominik
Tomáš

Dominik
Marián

Noémi
Bianka
Ladislav

....Prajeme Vám zdravia, šťastia dosť,
nech slniečko Vám svieti pre radosť.
Nech máte všetko čo chcete mať
a nestratíte chuť sa smiať....J

Precvičme si svoje hlavičky!!!
J

MENO- MESTO -ZVIERA- VEC....dopíš tabuľku J

RD -4, Vojanská 40 – 9. SS.
My to vieme. A ty?JJJ

Varíme...
Pečieme.....

Palacinky s ovocím
Potrebujeme:
Mlieko

700 ml

Múka polohrubá

300 g

Vajcia

2 ks

Kryštálový cukor

1 PL

Vanilkový cukor

1 balíček

džem
ovocie
Postup:
1. do mlieka pridáme ostatné suroviny, dobre
premiešame na liate cesto a necháme 15
minút postáť
2. na rozohriatu panvicu kvapneme olej a
nalejeme jednu naberačku palacinkového
cesta, opražíme z oboch strán
3. hotové palacinky natierame džemom a
naplníme ovocím

Špagety s paradajkovou omáčkou
Potrebujeme:
Špagety- 400 g, väčšie paradajky -8 ks, plátkový syr – 1
balíček, cesnak – 4 strúčiky, soľ, kryštálový cukor – podľa
chuti, bazalka, tvrdý syr na posypanie

Postup:
1. Špagety si uvaríme v osolenej vode, pridáme kvapku oleja, aby sa
nezlepili.
2. Na omáčku si očistíme paradajky od šupiek (najlepšie je paradajky
trošku ponarezávať a dať do vriacej vody na chvíľku, šupka zlieza
sama), trošku ich pokrájame a dáme variť, asi 10 minút, trošku
osolíme a pridáme plátky syra, necháme ich rozvariť.
3. Pridáme postrúhaný cesnak a oregano, či bazalku. Celú omáčku
dochutíme cukrom. Podávame s postrúhaným tvrdým syrom.

Naše úspechy....

Športové hry detí z detských domovov – krajské kolo, 27.04.2016, Košice
Je to jedinečné podujatie, na ktorom sa už 26 rokov stretávajú deti z detských domovov a
nadväzujú pritom nové priateľstvá...
V krajskom kole športových hier v Košickej Novej Vsi sa zúčastnili deti z detských domov z
Košického kraja – DeD Žakarovce, DeD Košická Nová Ves, DeD Nižná Kamnica,DeD Veľké
Kapušany, DeD Košice, Uralská ul, DeD Košice Hurbanova ul.,DeD Sečovce, DeD Mlynky –
Biele Vody, DeD Košice, Uralská ul., DeD Slovenské Nové Mesto, DeD Štós, DeD Remetské
Hámre, DeD Michalovce, DeD Spišské Vlachy, DeD Dobšiná.
Deti si zmerali si sily v nasledujúcich disciplínach: stolný tenis, minifutbal, volejbal, výška,
diaľka, guľa, štafety, bežecké disciplíny....víťazi ďalej poputujú do celoslovenského (3.
júna, Bratislava)....a medzinárodného kola (11.-12. jún, Bratislava), ktorého sa zúčastňuje 5
štátov Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovenská republika.

Víťazi v jednotlivých kategóriách za náš DeD:
Mário Baszccúr

1. miesto- Vrh guľou /chlapci 15-18 rokov/
3.miesto beh na 100m / chlapci 1-18 rokov/

Matej Bartusek

1. Miesto-skok do diaľky /chlapci 19 rokov/
1.miesto beh na 100 m/chlapci 19 rokov/

Anita

Parlagiová

1.miesto beh na 100 m / dievčatá 15-18 rokov/
1.miesto beh na 800 m / dievčatá 10-15 rokov/

Ladislav Stach

1.miesto beh na 1 500 m /chlapci 19 rokov/

2.miesto štafeta 4x100m

/dievčatá 10-15 rokov/

- Klaudia Ondrejkovičová, Anita Parlagiová, Marcela Zajacová, Regína Oláhová
Rafael Rómeo

2.miesto – skok do diaľky/ chlapci do 19 rokov/

Radoslav Fako

2.miesto – vrh guľou/ chlapci 19 rokov/

Adrián Tóth

2.miesto -beh na 1500 m /chlapci 15-18 rokov/

Viera Gažiková

3.miesto-skok do diaľky/ dievčatá 15-18 rokov/

Ján Lakatoš

3.miesto – beh na 300 m/chlapci 6-10 rokov/

Patrik Bimbó

3.miesto – skok do výšky /chlapci 15-18 rokov/

Marián Parlagi

3.miesto – skok do výšky / chlapci 10-15 rokov/

Bohuslava Nistorová

3.miesto - vrh guľou /dievčatá 15-18 rokov/

Attila Lakatoš

3.miesto – vrh guľou /chlapci 10-15rokov/

Ladislav Stach

3.miesto – vrh guľou /chlapci 19 rokov/

Marcela Zajacová

3.miesto –skok do diaľky /dievčatá 10-15 rokov/

3. miesto minifutbal

Patrik Bimbó, Mário Baszcsúr, Dezider Poholod, Alex Zajac, Martin Hruška,Ondrej
Bozogáň,Adrián Tóth,Kevin Zajac, Matej Bartusek

3.miesto- štafeta 4x100m /chlapci 15-18 rokov/
- Mário Baszcsúr, Ondrej Bozogáň, Adrián Tóth, Alex Zajac
3.miesto – štafeta 4x100m/dievčatá 15-18 rokov/
-Viera Gažiková, Bohuslava Nistorová, Katarína Poholodová,
Denisa Keselyová/

z našej tvorby...

Simona

Šarlota

Kristián

Lienka
Ja som lienka sedmobodá,
Mám kravatu a tykadlá.
Môj domov je v krásnom svete,

Obrázok sa nedá zobraziť. Počítač nemusí mať dostatok pamäte na otv orenie obrázk a, alebo je obrázok pošk odený . Reštartujte počítač a potom súbor znov a otv orte. A k sa bude červ ený k rížik
x zobrazov ať aj naďalej, prav depodobne budete musieť obrázok odstrániť a v ložiť ho znov a.

Tam sa cítim veľmi dobre.

Sebastián

Dominik

René

Tomáš

Gustáv

Karolína

Zoltán

Hajnalka

Hajnalka

Mária

Nándor

Nándor

Nikola

Precvičme si svoje hlavičky!!!
J
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RD 1

Vyplňovačka
1.
2.
3.
4.
5.

Miesto pre oznamy
Čo nemajú otroci
Mrazená pochúťka
Na oblohe sú...
Čo je menšie ako
centimeter
6. Používame na
sedenie
7. Nosíme na hlave
8. Slúži na zohrievanie
jedla

Veronika
RD 1

Naše úspechy.....

Domovácke kilometre – 1.máj, Herľany
V krásny slnečný deň 1.5.2016 sa naše deti zúčastnili 18. ročníka podujatia
„Domovácke kilometre uja Peťa“ v Herľanoch. Tento deň je pre deti z
detských domovov a krízových centier z východného Slovenska už tradične
spojený s akciou, na ktorej môžu prezentovať svoje športové nadanie.
Gratulujeme k 1. miestu!!!!

Tvorivá dielňa...

Včielka
Potrebujeme:
rolky od toaletného papiera
žltý krepový papier
čierny papier
lepidlo
nožnice
biely papier
plyšový drôtik

Postup:
Najskôr sme si prilepili žltý krepový papier na rolku, trošku nechali viac na koncoch, na to
sme prilepili pásy čierneho papiera a na jednom konci sme spravili dve vedľa seba dierky,
kde sme pretiahli kúsok plyšového drôtiku ako tykadlá. V strede tela spravíme dve dierky
kadiaľ pretiahneme niť na zavesenie. Konce zvyšného krepového papiera zašúľame aby sme
skryli otvor. Nakoniec si vystrihneme z bieleho papiera krídla a tie prilepíme na telo
včielky.

Jarné kvietky
v tráve
potrebujeme:
rolku od toaletného
papiera, farebné papiere,
lepidlo, nožnice

Najskôr si oblepíme polovicu rolky zeleným papierom tak, aby
trochu vytŕčala a ten zvyšok postriháme ako trávu. Potom strčíme
dnu pokrčený papier, na ktorý nalepíme kvietky. Kvietky spravímez
kruhu, ktorý dokola postriháme a trošku poohýbame dnu.
Hotovo, máme krásnu jarnú dekoráciu!!! J

LIENKA má talent!

...13. máj.....stali sme sa svedkami nezvyčajnej udalosti.....hudba....spev....básne.... zneli celou
budovou DeD....naše deti dostali príležitosť predviesť svoj talent a zúčastniť sa
najväčšej talentovej „šou“ v širokom okolí: LIENKA MÁ TALENT!
Táto súťaž...ktorú za organizátorov otvorila a moderovala Sára... sa stalauž tradičnou
prehliadkou talentov nášho detského domova! Svoju šikovnosť deti predviedli v speve,
tanci, recitácii...Nálada počas celej súťaže bola výborná a všetci sa dobre zabávali!!! J
......deti boli odmenené vecnými cenami, srdečnou gratuláciou a potleskom J.....
....odborná porota pozostávajúca z rovnako talentovaných členov J mala ťažkú úlohu vybrať tie
najlepšie vystúpenia, avšak po búrlivej debate nakoniec dospela k jednotnému záveru J :
1. miesto: Moderný tanec: Regina, RD7
2. miesto: Scénka o veľkej repe- 2. sekcia
3. miesto: Viktória, Milan – spev, 2. sekcia

......aaaa čerešnička na torteeeee...... J.....program v závere spestrilo vystúpenie tanečníčok, ktoré
predviedli originálne číslo.....J

Ďakujeme všetkým súťažiacim! J
Organizátorom patrí extra veľké poďakovanie za vynikajúcu organizáciu!!!! JJJ

PrajemeVám krásne leto plné
zážitkov a oddychu!!!

Hádanky:
1. Ja som už raz taká. Pred tebou
nebočím. Čím lepšie ma
kopneš, tým lepšie vyskočím...
2. Sedí babka guľatá, má sto
sukien zo zlata, keď ju raz
vyzliecť skúsiš, rozplakať sa
pritom musíš.
3. Bodkované šaty nosí, umýva sa
v kvapke rosy. Kvetinky má
veľmi rada, preto na ne často
sadá.
4. Som taká maličká kúzelná
palička. Na papieri kúzla
stváram. Presvedčte sa, že
netáram, keď ma drží ručička.

Lopta, cibuľka, lienka, ceruzka

LETO
Belasé nebo,
letný čas,
všetko rozkvitá
aj láska v nás.
Zrazu na oblohe
Pláva si mrak.
Blíži sa búrka?
Bude lejak?
Kvapká z oblohy
veselý dáždik,
cítiť v povetrí,
jar si už šantí.
Ožíva pole,
lúky i lesy,
vo svete zhonu
pokoj nám nesie.

.....a niečo na záver...... J
Nájdi 5 rozdielov! J

