Lienka
Časopis Detského domova „Lienka“ Veľké Kapušany
Leto 2016
Prázdniny
Opäť sa jún s júlom stretá
a nás máta v mysli veta :
Školský rok sa končí zas
a nastane prázdnin čas.
Odložíme knižky, perá,
čudný pocit dušu zviera.
Už sa učiť netreba,
osireje naša trieda.
Posledné slová na rozlúčku,
posledný raz stisnem
kľučku.
A ešte zvonček zazvoní,

Rozdávalo leto smiech,

ale nič sa na tom nezmení.

malo ho za plný mech.

Na stole kytica kvetov,
pred nami plno nových
svetov.
V rukách zvierame
vysvedčenie,
na zlé si nikto nespomenie.
Zase je jeden školský rok
za nami,
myšlienok tisíc víri nám
hlavami.
Čakajú nás prázdniny plné
krás,
tak vitaj leto a zostaň v
nás.

Hi-hi, ha-ha, lesom zuní,
striebria sa nim modré vlny,
krbáľa sa v teplom piesku,
ženie loďku ako triesku,
kolíše sa v zrelom žite,
cedí deň na zlatom site.
Letný smiech je ako stuhy,

Háááádajte,
na čo myslím???????

1. Ja som už raz taká. Pred tebou nebočím. Čím lepšie ma kopneš, tým lepšie
vyskočím.
2. Máme domček zelený, na izbičky delený, v nich drobné detičky – zelené
guličky. Veľa je tých detí, ách! Veď som predsa sladký …
3. Kde sa vzal – tam sa vzal, koberec, čo nik netkal. Pri belasej rieke leží a je krásny,
zelený a svieži.
4. V teplom lete nad lúkami, lieta kvietok maľovaný. Veľmi ľahko spoznáte ho,
podľa krídla okatého.

5. Chodby vŕta, nie je v bani, koľko spraví, nevie ani, všetko robí bez nástroja, červy
sa ho veľmi boja, kožúšok má hustý, krátky, nôžky sú mu za lopatky.

6. Som taká maličká kúzelná palička. Na papieri kúzla stváram. Presvedčte sa, že
netáram, keď ma drží ručička.
7. Vrčí, ale nezavíja, nie je teda pes. Hučí, ale nešelestí, nie je teda les. Po rovinách,
vŕškoch lozí, náklady a ľudí vozí cez mestá i dediny.

1. Lopta, 2. Hrach, 3. Lúka, 4. Motýľ, 5. Krtko, 6. Ceruzka, 7. Auto

naše letné aktivity.....
RD5 Orgovánová
Deti z rodinného domu č. 5 prežili hektické a krásne prázdniny. Nikdy
sa nenudili. Mali vopred naplánované dni, aktivity.
Vybralisa na výlety vždy podľa toho, o čo mali záujem... :)
„Viackrát sme boli v útulku pre psy, kde sme dobrovoľne pomáhali
s venčením a starostlivosťou o týraných/vyhodených psíkov...“
„Michalovce je krásne a veľké mesto. Vybrali sme sa na „krátku“ jazdu
ulicami mesta, kvôli spoznávaniu.....a nakupovaniu. Tiež sme navštívili našich
„spolubívajúcich“ v Michalovskej nemocnici J“

„Keďže sme vypestovali krásne paradajky, papriky a cibule a inú
zeleninu....zavárali sme lečo. V zime všetko zjeme! J“

„Vegetariánsky deň –„zvieratá sú naši priatelia a my svojim priateľom
nezjeme“ – v tomto duchu sme vyskúšali ovocno-zeleninový deň! Viete čo?
Bolo to super! Zelenina a ovocie sú chutnejšie ako mäso!“

„Školský rok sme ukončili návštevou ZOO v Košiciach. Bolo nám smutno
vidieť zvieratá v zajatí! Videli sme depresívneho tigra, frustrované kone
a plačúce opice! L“

z našej tvorby....

Dezider

Tomáš

Karolína

Róbert

Denisa

Irena

naše letné aktivity...
RD 3 Družstevná

ZÁŽITKY Z VÝLETU J

„Dňa 2.8.2016 sa naša skupina vybrala na výlet do Veľkých Raškoviec.
Cieľom nášho výletu bolo navštíviť Gazdovský dvor. Cestovali sme
autobusom. Keď sme vystupovali z autobusu, čakala nás jedna teta, ktorá
nás sprevádzala po celom gazdovskom dvore . Spoznali sme domáce zvieratá,
ktoré tam chovajú – zajace, býky, kozy, kravy, prasiatka, moriaky, husi,
kačice, sliepky, kone.....

Teta nám porozprávala o zvieratkách, previedla nás Múzeom našich predkov,
kde sme si mohli pozrieť kuchynské pomôcky, kočiare, kroje a rôzne stroje
používané na poliach.

Vyskúšali sme aj jazdu na koni.....bol to super zážitok!!! J (...samozrejme
všetci sme to chceli vyskúšať!!). Počas jazdy nám ujo porozprával
o koňoch....o starostlivosti o ne J......Zašli sme aj na multifunkčné
ihrisko.....Bol to vydarený výlet...vrátili sme sa síce unavení, ale s novými
poznatkami a zážitkami.“

OSLAVA NARODENÍN J

Štefan Török 10.8.2016 dovršil 18. rok!!! ….mali sme menšiu hostinu….všetci
mu zablahoželali…..aj sme si zaspievali………zatancovali J

naše letné aktivity....
3. špecializovaná skupina

Dňa 8.7.2016 sme
zorganizovali celodenný
výlet na Ortov....
......s ujom Novotným
a tetou Hajtóovou J
...a aký bol náš program???
opekanie špekáčikov,hry
v prírode.... J

Precvičme si
svojehlavičky!!!!

Marcela

Kevin

Adrián

naše letné aktivity....
Byt

„Dňa 12.08.2016 sme navštívili okresné mesto Michalovce. Deťom sa veľmi
páčila pešia zóna, fontána a park. Sadli sme si na zmrzlinu a hamburger J.
Oboznámili sme deti aké budovy sa nachádzajú na pešej zóne – Mestský úrad,
pošta, nemocnica a kino.

Dievčatám sa páčili obchody a výklady. Chlapci si užívali jazdu autobusom.
Deti si hodili do fontány pár mincí pre šťastie, aby sme sa tam ešte raz
vrátili.... J“

tvorivá dielňa

Kamene ako nové
Maľovanie a kreslenie na kamene je aktivita, ktorú môžeme opakovane robiť každý rok alebo aj
niekoľkokrát v priebehu jedného roka. Deti nikdy nekreslia na ten istý kameň a aj s maliarskymi
potrebami môžu experimentovať.

Medúza
Na medúzu potrebujeme papierový tanier. Pokreslíme ho fixkami a navrch nalepíme dve papierové
oči. Naspodok prilepíme lepiacou páskou pásiky z krepového papiera. Hotovú medúzu zavesíme na
špagátik na strop.

Oceán z papiera

Všetko najlepšie!!!!!!
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Prajeme Vám
všetko len to
najsamlepšie!!!!
!!!
JJ

naše letné aktivity.....
1. a 3. samostatná skupina
1. špecializovaná skupina
„Aj mi sme mali pestré leto, a tu sú fotky ako dôkaz.......pozrite si ich!!!!! :)“
Čo je krajšie, ako v slnečný deň vyraziť opekať!!!

Bolo to super! Teplé slnečné počasie...pekný pohľad na okolie...ohník......Deti sa

tešili na opekanie prinesenej voňavej klobáskyJ. Po dobrom jedle nechýbali
ani hry......a futbalový zápas!
Hurá! Hurá! Prázdniny!
Slniečko sa usmieva,
Vodičku nám zohrieva.
Kúpeme sa, šantíme,
na výlety chodíme!JJ

Guláš sme varili,
poriadne sme sa
najedli.
Veľa sme sa hrali,
psíka sme hladkali.
....s tetou Klárikou sme sa vydali na výlet do Košíc.
V Michalovciach sa naša cesta autobusom skončila
a vyskúšali sme ako sa cestuje vlakom J Našim cieľom
bolo spoznávanie krajského mesta Košice.
Čo všetko sme videli? ZOO a DinoPark, centrum mesta –
pešia zóna, Most zaľúbených, Jakabov palác, Dóm sv.
Alžbety, Slovenské štátne divadlo, Námestie Maratónu
mieru, Moyzesova ulica, UPJŠ, Alžbetina ulica, KošiceDolná brána, Aupark – detské ihrisko v auparku, Mestský
park v Košiciach, Staničné námestie.....
....a viete čo? Bolo to suprové! Ďakujeme!
Mikuláš, Tomáš, Róbert, Ladislav, Irena a Alexandra J

z našej tvorby....

Alexandra

Denisa

RD Komenského

....a to nie je všetko!

Teta Táncošová a teta Ontková pre nás pripravili letnú aktivitu s názvom „Poznaj
svoje práva“. Dozvedeli sme sa množstvo zaujímavých vecí......napríklad aj to, že aj
keď sme odlišní, musíme si rozumieť a akceptovať rôznorodosť ako prirodzenú.....
máme svoje práva, ale aj povinnosti....

....a aj to, že máme právo na vzdelanie....máme právo byť chránené pred drogami
a ľuďmi, ktorí sa živia výrobou a predajom drog....aj keď spravíme niečo
nesprávne, nikto nás nesmie potrestať spôsobom, ktorý by nás ponižoval, alebo
nám ubližoval....

Dňa 15. júna 2016 sme

prežili zábavné chvíle s rozprávkovým predstavením

O hlúpom Janovi... J

Dni od 01.07.2016 do 15.07.2016 deti strávili v prekrásnej prírode neďaleko
Banskej Bystrice v prázdninovom tábore KUNG FU PANDA – Očkolandia.

Aký bol program??? J
...pri peknom počasí.....šantenie na futbalovom, volejbalovom ihrisku a vo veľkom
areáli.... keď slniečko zašlo....ping-pong, biliard alebo posilňovňa.....a vďaka super
polohe Banská Bystrica, Harmanecká jaskyňa, Čierny Balog ako pekný výlet na
skok J

Dňa 9.6. 2016 zavítal do nášho mestečka prezident Slovenskej republiky Andrej
Kiska.

V sobotu 27.8.2016 sa tím v zložení : Ing.Ildikó
Szegedyová, Ondrej Gábor, obaja dobrovoľníci v
organizácii Úsmev ako dar a vychovávateľka Ingrid
Babulicová, presunul na futbalové ihrisko, kde
dopoludnia

čakali

na

vyžrebovanie

súťažného

miesta, kde budú môcť so svojimi deťmi zo
satelitu

na

Družstevnej

najchutnejšie lečo

z

ulici

prihlásených

uvariť
23

to

tímov.

Domáca bio zelenina, 4 druhy klobás, 2 druhy
slaninky a tajné ingrediencie sa šírili vôňou už od
skorého popoludnia. Dôležitá bola aj dekorácia
stánku a servírovanie leča, preto s deťmi nič
nenechali na náhodu. Odborná porota, ale aj pán
primátor s uznaním hodnotili výsledok ich snaženia
a vo večerných hodinách tak ako ostatne tímy
verili, že niektorá z cien bude ich. Okrem
hodnotenia prvých troch miest odbornou porotou
sa aj pán primátor rozhodol ohodnotiť tie "jeho"
najchutnejšie lečá a tu sa už pre tím Úsmevákov
konkurencia

nenašla.

Jednoznačne

tím

ocenil

1.miestom, chutilo mu ich lečo najviac, za cenu mu

DEŇ DETÍ 2016

Medzinárodný deň detí sme oslávili ako sa patrí!! Bol to neobyčajný deň, plný zážitkov
prekvapení...na dvore bolo od rána rušno...všetci sme sa pripravovali na súťažné
predpoludnie napriek tomu, že nám obloha neveštila slnečný deň....neodradilo nás ani
počasie....tešili sme sa na program, ktorý bol skutočne pestrý.....Veď sa presvedčte
sami!!!“ JJJJJ

súťažné predpoludnie-hľadanie „Hesla dňa“:
Cieľom bolo poskladať heslo dňa, ktoré sa skladalo zo 17 písmen. Na každom stanovišti
deti dostali jednu kartičku s písmenkom. Keď pozbierali všetkých 7 kartičiek

písmenkami, poskladali z nich heslo. Heslo napísali na papier a odovzdali porote.
Vyhrala skupina, ktorá ako prvá odovzdala papier so správnym heslom.

....a samozrejme sme nezabudli ani na najmenších J

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
náš „malý“ kultúrny program:
Lienka Lenka“ a MAGIC DEVL´s, vystúpenie detí z RD3 – Ľudové pesničky, Básnička
/Izabela Lakatošová a Gustáv Lakatoš/, Moderný tanec –Regina Oláhová, Básničky detí
RD Pribeník, Moderný tanec /Ondrej Bozogány, Dominik Petický/, Spev /Mariana

Jolana Zajacové/, Moderný tanec/Klaudia Ondrejkovičová, Ibolya Sándorová/, Spev
/Viktória a Milan/, Tanec/Patrícia/, Spev /Richard Žiga/, tanec/Marcela Zajacová/,
spev/RD4 Daniela Badičová/, cigánsky tanec/RD2 Kráľovský Chlmec/....

Vyhodnotenie MDD:
1. miesto- 1. samostatná skupina
2. miesto- RD Vojanská
3. miesto-2. samostatná skupina
Najlepšie samostatné skupiny:
RD Komenského
RD Vojanská
2. samostatná skupina
Mladí dospelí
Všetkým víťazom srdečne
blahoželáme! J

Pripraviť sa, pozor,
ŠKOLA!

.....ponúkame Vám pár zaujímavých nápadov. Ide o jednoduché „po domácky“ vyrobené
školské pomôcky, ktoré sú lacné a rýchle no hlavne budú Vami vytvorené s láskou
to sa Vám ich bude aj radostnejšie používať
Ceruzky dekorované lepiacimi páskami

Kam odložiť ceruzky?
Pripravte si:
– plechovky rôznych veľkostí
– farebné papiere, zvyšky látok alebo tapiet
– lepidlo

Organizér z toaletného papiera
Osem týždňov prázdnin sa pominulo....
Vraciate sa do školských lavíc...vieme, že
začínať nový školský rok nikdy nebolo
jednoduché....
Stretnete sa so svojimi spolužiakmi -priateľmi,
suprovými učiteľmi....
Veríme, že si znovu zvyknete ráno vstávať,
nabehnúť na „starý dobrý školský režim“
a budete sa tešiť na každý nový deň do školy!!
J

Všetkým našim škôlkarom aj
školákom prajeme úspešný
štart do nového školského roka!!!!

a

