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Všetko, čo urobíme alebo neurobíme závisí                 

od nášho sebavedomia. 

Vždy v seba ver, aj keď to nie je práve 

najľahšia úloha. 
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PÁR SLOV NA ÚVOD 

 

Ahojte domováci, opäť je tu čas, aby som sa vám 

všetkým prihovorila a zaželala v novom roku veľa 

šťastných a veselých chvíľ v kruhu tých, ktorí sú vám 

blízki a majú vás radi. 

Moje slová však nepatria iba vám. Je tu niekto, 

kto si zaslúži poďakovanie za svoju celoročnú prácu. 

Je to pracovný kolektív DeD, ktorý sa snaží vytvárať  

pre vás chvíle plné radosti a šťastia. I keď nie vždy 

je to podľa vašich predstáv, verte, že práve                 

im záleží na vašom zdravom a šťastnom rozvíjaní vašej 

osobnosti. 

Dovoľte mi touto cestou poďakovať im za ich 

starostlivosť, lásku a obetavosť. Zaželať im veľa síl 

a odhodlania pokračovať v tomto krásnom, ale náročnom  

poslaní. 
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TROCHU SPOMIENOK NA VIANOCE 

 

Hovorí sa, že Vianoce patria k najkrajším 

sviatkom v roku. Myslím si, že je to naozaj tak.            

Na svete je mnoho ľudí, ktorí sú mrzutí a uponáhľaní                    

z každodenného kolotoča. Naopak na Vianoce, akoby             

sa ten každodenný kolotoč zrazu spomalil. Avšak každý 

to vníma tak trocha inak. A viete prečo? Pretože 

nastal predvianočný zhon. Mrzuté tváre ľudí                   

sa začnú vyjasnievať a uponáhľanosť sa zmení                  

na radosť. Na chmúrnych tvárach sa objavia úsmevy, 

oči ľudí zažiaria šťastím. 

Aj my, v detskom domove sme sa tešili                 

na Vianoce. Sviatky sme strávili všetci spolu  

v Adamovských Kochanovciach. Niektoré deti odišli           

ku svojim blízkym. My ostatní, sme si vianočné 

sviatky pripravili spolu s našimi tetami a tešili sme 

sa na darčeky, ktoré nám prinesie Ježiško.  

Večer sme spoločne zasadli za krásne prestretý 

štedrovečerný stôl. Vďaka našim tetám a sponzorom sme 

mali aj koláčiky, ktoré nám veľmi chutili.                    

Po slávnostnej večeri sme sa so zvedavosťou rozbehli 

pod vianočný stromček, kde  na nás čakali darčeky. 
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ŠANTENIE CEZ PRÁZDNINY 

 

Vianočných prázdnin sme sa určite nevedeli 

dočkať.  Niektorí si prázdniny užívali v tábore, iní 

boli pri svojich príbuzných a my ostatní sme strávili 

vianočné prázdniny v Adamovských Kochanovciach. Vďaka 

snehovej prikrývke sme si prázdniny užívali naplno. 

Postavili sme si rodinu snehuliakov, iglu, sánkovali 

sme sa a guľovali. Vyštípaní a unavení sme si 

s radosťou pochutili na teplom čaji a napečených 

koláčikoch. Po prázdninách na nás čakali školské 

povinnosti, ale i napriek tomu sme sa ešte mali 

možnosť vyšantiť pri sánkovaní a bobovaní. 
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PRECHÁDZKA VIANOČNÝM TRENČÍNOM 
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Z HISTÓRIE NÁŠHO DOMOVA 

 

Budova Detského domova bola postavená 

v štyridsiatych  rokoch pre prestárlych občanov mesta 

Trenčín a ľudí z okolia.  V tom čase vznikol tzv. 

starobinec.  V roku 1955 boli do tejto budovy 

premiestnené siroty a deti žijúcich rodičov,  ktorí 

sa z rôznych príčin nemohli o svoje vlastné deti 

postarať. Takto vznikol okresný Domov Detí v Trenčíne 

s počtom detí 60.  

V súčasnom období sa v budove rôznymi stavebnými 

úpravami  vytvorilo príjemné prostredie pre deti.            

Od roku 1989 je Detský Domov pretransformovaný                

na Detský Domov rodinného typu a od roku 1995 má 

svoju právnu subjektivitu. 

Z dôvodu zrušenia detského domova v Hornom 

Orechovom došlo 1. januára 2014 k premenovaniu 

Detského domova pre maloletých bez sprievodu                   

a Detského domova Lastovička na pôvodný názov Detský 

domov Lastovička.  

Detský domov sa z hľadiska prevádzky vnútorne 

člení na dve pracoviská. Jedno sa nachádza  

v Trenčíne a druhé pracovisko v Adamovských 

Kochanovciach. 
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VÍZIA DETSKÉHO DOMOVA 
 

 

V detskom domove chceme nahradiť deťom prirodzené 

rodinné prostredie a čo najlepšie ich pripraviť              

na vstup a začlenenie do spoločnosti. Ku každému 

dieťaťu a mladému dospelému sa snažíme pristupovať             

s maximálnym rešpektovaním jeho individuality, 

životnej histórie a rodinných väzieb. Umožňujeme, 

respektíve zabezpečujeme maximálnu integráciu detí                 

a mladých dospelých do spoločnosti s ohľadom na ich 

individuálne potreby. 

 

  

"Domov nie je miesto, kde 

bývaš, 

ale kde Ti rozumejú" 

 
Christian Morgenstern 
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ŽIVOT V NAŠICH RODINÁCH 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paťko, Šimon, Karinka, 

Danielka, Kristínka,  Matúš,  

Roman, Miška, Mirko 

Damián 

MARTIN, JUAN DÁVID,  

MICHAL, ŠTEFAN, JÁN, 

ZDENKO, DENNIS,  

NATÁLIA,  VERONIKA, 

PAVOL,  MARIÁN, CHIARA, 

MAREK, PAVOL, 

Sk. 1 

TN 
JURKO, JAKUBKO, 

KRISTÍNKA, DAJANKA, 

SIMONKA, ROMANKO, VIKY, 

LIANKA, IDKA 

DOMINIK, TONKO, MATÚŠ, 

MARIÁN, PAVLÍNKA, VIKY D., 

VIKY H., JESSICA 

 

MARIÁN NIKOLAS, 

STANISLAV, STEPHANIE, 

GABRIEL, KRISTIÁN, PAVOL 
PR - 

TN 

Sk. 2 

TN 

Sk. 4 

AK 

Sk.3 

AK 

PR - 

AK 
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DNES VÁM PREDSTAVÍME... 

 

V našom časopise sme sa rozhodli vytvoriť rubriku 

„Dnes Vám predstavíme....“  

Postupne Vám budeme predstavovať jednotlivých 

zamestnancov nášho detského domova. Je len na vás, 

o kom sa budete chcieť dozvedieť, či rád chodil               

do školy, čo robil vo voľnom čase, či nosil dobré 

alebo zlé známky, či práca, ktorú vykonáva je náročná 

a veľa podobných otázok, ktoré vás zaujímajú a pomôžu 

vám danú osobu lepšie spoznať.  

 

Naše prvé predstavenie právom 

patrí osobe, ktorá má všetko                  

pod palcom, ktorá dozerá, aby bolo 

o vás dobre postarané a ktorá vás má 

všetkých určite rada. Tou osobou nie 

je nikto iný ako pani riaditeľka 

Janka Lacová.  

  

Nasledovné otázky pani riaditeľke položili deti 

z Adamovských Kochanoviec: 
 

Pani riaditeľka, aké boli Vaše záľuby v detstve?            

Moje záľuby v detstve boli šport, hudba, tanec, spev, 

rada som háčkovala a štrikovala. 

 

Chodievali ste rada do školy?  

Áno, do školy som chodila rada, tešila som sa, že sa 

niečo nové naučím. 
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Čím ste chceli byť, keď ste boli menšia?                 

Samozrejme ako každé dievča chcela som byť speváčkou, 

neskôr učiteľkou a to sa mi aj splnilo. 

 

Chodievali ste za mlada na diskotéky?                    

Áno, chodila som, ale  až od 18 rokov. V tom čase sa 

tomu hovorilo „ Zábava pri čaji“. 

 

Keď ste chodili do ZŠ bavili Vás učiť jazyky?                 

Na základnej škole som sa učila ruský jazyk, ktorý 

patril medzi moje najobľúbenejšie predmety. Neskôr 

som sa študovala anglický jazyk a latinčinu. 

 

Ak ste fajčili, v koľkých rokoch ste  skúšali prvý 

krát?                                           

Samozrejme každý skúša. Myslím, mala som vtedy asi 17 

rokov a pamätám si, že mi bolo strašne zle. Odvtedy 

nefajčím. 
  

 

 

 

 



 

15 
 

POZNÁŠ SYMBOLY NAŠEJ REPUBLIKY? 

 

               
       zástava      pečať     znak 

 

 

VIEŠ, ŽE HYMNA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

NESIE NÁZOV NAD TATROU SA BLÝSKA 

A TEXT HYMNY ZLOŽIL ROMANTICKÝ 

BÁSNIK, PREDSTAVITEĽ ŠTÚROVSKEJ  

GENERÁCIE  JANKO  MATÚŠKA?  

VIEŠ, ŽE ŠTÁTNA HYMNA SA                

HRÁ A SPIEVA PRI PRÍLEŽITOSTI 

ŠTÁTNYCH SVIATKOV, PAMATNÝCH                

DNÍ, VÝROČÍ, PRI VÝZNAMNÝCH 

PRÍLEŽITOSTIACH CELOŠTÁTNEHO ALEBO 

MIESTNEHO CHARAKTERU? 

 

A tu sú dve slohy, ktoré by si mal už určite poznať, 

a ak ich ešte náhodou nevieš, tak sa ich pokús naučiť 

spievať  

 

1. |: Nad Tatrou sa blýska,    2. |: To Slovensko naše  

    hromy divo bijú. :|         posiaľ tvrdo spalo. :| 

    |: Zastavme ich bratia,        |: Ale blesky hromu  

    veď sa ony stratia,         vzbudzujú ho k tomu,  

    Slováci ožijú. :|         aby sa prebralo. :|  
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VIEŠ, KTO BOL SVÄTÝ VALENTÍN? 
 

Podľa dostupných zmienok bol Valentín biskupom, 

ktorého vysvätili v roku 197. Jedna z legiend hovorí, 

že napriek zákazu vydaného rímskym cisárom Claudiom 

II. tajne sobášil zamilované páry. Dostal sa za to       

do väzenia, kde sa zaľúbil do dozorcovej slepej 

dcéry. Vďaka svojim schopnostiam robiť zázraky jej 

údajne vrátil zrak a ešte pred tým, ako ho popravili, 

stihol svojej milej napísať odkaz s textom:                  

“Od tvojho Valentína.“  

Aj keď tak sa traduje vznik prvej  Valentínky, 

sviatok zaľúbených sa začal sláviť až omnoho neskôr.  

Ďalšia z legiend zase hovorí, že sv. Valentín 

miloval ruže a rôzne kvety, ktorými obdarovával 

snúbencov. Preto sa stal patrónom zamilovaných. 
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AKCIE PRE NAŠE DETI     
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„FAREBNÝ SVET V KOCKE“ 

 

Na Trenčianskom hrade sa konala v čase                     

od 5.novembra 2016 do 27.januára 2017 veľmi zaujímavá 

výstava lega, pod názvom “Farebný svet v kocke”. Bola 

veľkým lákadlom nielen pre tých najmenších, ale aj 

pre veľkých, mladých aj starých. 

Výstavu zrealizovalo Trenčianske múzeum mimo 

sezóny, aby prilákalo viac návštevníkov. A myslím, že 

sa im to aj podarilo. 

“Stavebnica LEGO je aj v súčasnosti dosť veľkým 

lákadlom pre širokú verejnosť. Osadenie výstavy 

trvalo necelý mesiac. Jednotlivé exponáty mali aj 

svoju osobitnú históriu. Niektoré trvali vystavať 

niekoľko týždňov a pri niektorých dokonca aj rok. 

Návštevníci mohli vidieť okrem Trenčianskeho 

hradu, ktorý má rozmery približne 2,5 krát 3 m, aj 

históriu lega od počiatku, kedy začínalo až po 

súčasnosť. Vystavované boli naozaj rôznorodé kúsky od 

áut, lietadiel, hradov, domov, až po celý komplex 

mestských ulíc a častí krajín.  Pre najmenších boli 

pripravené aj dva hracie boxy, kde si deti mohli 

čokoľvek postaviť.   
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SÚŤAŽ V RECITOVANÍ TROCHU INAK 

29. januára 2017 sme si v Adamovských 

Kochanovciach zorganizovali „Súťaž v recitovaní 

trochu inak.“ To „trochu inak“ znamenalo, že deti 

mohli vybraté básničky odprezentovať rapovaním, 

zdramatizovaním, odspievaním, ako si kto čo vymyslel. 

Dramaturgický výber sa napokon zúžil iba na texty Ľ. 

Podjavorinskej a jeden skvelý od D. Heviera v podaní 

Romanka Cicku, ktorý sa ho snažil rapovať, trochu ho 

však zradil dych. 

Deti v súťaži boli zároveň aj porotcami. 

Hodnotili sa navzájom bodovacím systémom. Hlavnou 

porotkyňou však bola naša „PAU-LA“ – Pavlínka 

Heltková z dolnej skupiny. Pre  recitátorov sme mali 

pripravené špeciálne ocenenia. 

NUŽ, AKO TO NAKONIEC VŠETKO DOPADLO? 

V prvej kategórii mladšie deti jednoznačne 

zvíťazila Kristínka Kučerová, ktorá sa nám 

predstavila s básničkou „DEMIKÁT.“ Na druhom mieste 

sa umiestnil Jurko Kučera, ktorý nám so šabľou                 

po boku zarecitoval „Malého vojaka.“ Tretie miesto 

obsadil Jakubko Kučera, ktorému sa básnička „Smelý 

Vladko“ veľmi páčila. No a zemiakovú medailu                   

za štvrté miesto získal Romanko Cicko s básňou „Zbili 

školníka“ od Daniela Heviera. Za objavné 

reprodukovanie si však zaslúžil špeciálne ocenenie 

organizátorky Janky. 
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V druhej kategórii staršie deti si prvenstvo 

vyrecitovala Simonka Šarkoziová, za ľúbostnú báseň Ľ. 

Podjavorinskej „Deň hasne.“ Za precítený prednes 

získala aj špeciálne ocenenie organizátorky. Na 

druhom mieste s básňou „Novina“ sa umiestnila Dajana 

Šarkoziová. Tá bola už s básničkou zžitá, lebo ju 

recitovala spolu s dievčatami z krúžku na vítaní detí 

do života v našej obci. S básňou „Chorý medvedík“ sa 

predstavila Lianka Cicková a obsadila tretie miesto. 

No a veľmi sa snažila aj najstaršia recitátorka Idka 

Cicková, ale body stačili až na štvrté miesto.             

So spevom odrecitovala známu básničku „Drieme Muro“. 

Súťaže sa nezúčastnila iba naša Vikina Cicková, ktorá 

si síce vybrala peknú básničku s názvom „Plače 

vrana“, ale nepodarilo sa jej ju naučiť naspamäť. 

Príjemné poetické popoludnie sme zavŕšili                   

pri výbornom makovom koláčiku s názvom „Lenivá 

gazdiná“, ktorý nám upiekla práve Viky. Piecť sa jej 

našťastie nelenilo. 
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KOMUNITA A BOWLING V CHOCHOLNEJ  

 

V tomto školskom roku polročné prázdniny pripadli 

na 3. februára. Celí šťastní sme sa tešili na dni 

voľna. Veď po náročnom polroku sme si určite 

zaslúžili odmenu   

V tento deň, skoro ráno nás navštívila pani 

riaditeľka, s ktorou sme mali komunitu. Zaujímala sa 

o naše výsledky, ako sa nám darilo v škole a aké máme 

plány do druhého polroka. Po zhodnotení výsledkov sme 

si mohli vybrať sladkú odmenu, ktorú nám pani 

riaditeľka priniesla.   

Zaujímala sa aj o to, ako budeme stráviť deň. Už 

predtým sme si urobili plán s tetou Ankou. Dohodli 

sme sa, že si obe skupiny pôjdu zahrať Bowling                

do Chocholnej. Po dobrom obede, ktorý nám navarili 

naše tety Alenka a Janka, sme si trochu oddýchli 

a netrpezlivo sme čakali, kedy už pôjdeme.  

Po príchode na Bowling, sme sa rozdelili na dve 

skupiny. Jednu skupinu tvorili staršie deti, druhú 

mladšie a pridali sa k nim aj tety Anka a Božka. 

Mladšie deti mali problém s „ťažkými guľami“, ale 

snažili sa „ostošesť.“ Zo  začiatku sa nedarilo ani 

našim tetám, ale postupne sa rozcvičili a mali 

nesmiernu radosť, keď sa im podarilo „zvaliť“ kužele. 

V skupine starších detí sa darilo všetkým. 

Rozdiely boli nepatrné, ale víťaz je vždy len jeden. 

Tak tomu bolo aj teraz. Prvé miesto získal Dominik 

Gross s najvyšším počtom bodov . 
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KARNEVALOVÉ VESELENIE  

 

Prvé februárové sobotné popoludnie sme sa v rámci 

fašiangových veselíc aj my z hornej skupiny venovali 

karnevalovému veseleniu. Zapojili sme aj troch 

„našich parťákov“ z dolnej skupiny. V maskách sa 

predstavili raperky Sima a Kika, ako pani učiteľky 

Dominik a Majo, ako zaspaté kuchárky Daja a Viky C., 

ako futbalistky Idka a Lianka. Pavlínka sa 

preobliekla za indiánku, Kubko za samuraja, Jurko   

za lienku a Romanko sa nemusel ani veľmi prezliekať, 

mal masku žiačika.  

Súťažili sme v stoličkovom tanci, kde zvíťazili 

Majo a Viky C. Najlepšími tanečníkmi na karnevale 

boli Jurko a Daja.  

Jednoznačne „NAJ“ špeciálnejšími maskami boli 

Domino a Majo, ktorí pôsobili ako naozaj prísne pani 

učiteľky. 
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VÝLET DO FAŠIANGOVEJ BRATISLAVY 

 

V jednu zimnú februárovú sobotu sme sa vybrali vláčikom  

na výlet do Bratislavy. Pozvali nás tety z Rotary klubu              

a  štyri z nich boli aj s nami. Cestovali sme hneď ráno spolu  

s deťmi z Ded Adamovské Kochanovce. Vo vlaku bolo príjemne, 

celou cestou sme sa rozprávali , vyjedali dobroty, čo nám tety 

prichystali a tešili sme sa na Bratislavu. 

     Trošku pofukovalo a bola nám zima, keď sme prechádzali 

mestom na Hviezdoslavovo námestie. Tam už bolo veselo,                   

na pódiu spievali a tancovali v krojoch a ujo primátor starého 

mesta bol oblečený v krásnych šatách. Pri sebe mal dvoch 

velikánskych psov, chrtov, s ktorými sme sa aj fotili. 

Chystali tam zabíjačkové dobroty a do ruky nám dali drevené 

ozembuchy, s ktorými sme idúc do Zichyho paláca trieskali 

o zem ako diví. V paláci sme sa usalašili, pozreli si program 

a potom sme si kreslili, hrali sa. Dokonca nám pokreslili 

tváre, tak sme vyzerali ako zvieratká. Trošku sme aj vyhladli, 

tak nás dobré tety z Rotary pozvali na teplú polievočku, ktorá 

nás zahriala aj nasýtila. Odtiaľ sme sa zase pobrali na Malú 

scénu, kde sme si pozreli krásnu hranú rozprávku 

O zhavranených bratoch. Nakoniec sme sa autobusom presunuli  

na vlakovú stanicu, počkali na vláčik a plní dojmov sme sa už 

veru po tme vrátili domov. Boli sme z celého dňa a chodenia 

unavení, no vôbec nám to nevadilo, pretože sme prežili krásny 

a zaujímavý sobotný deň vďaka tetám z Rotary klubu, ktorým sme 

sa nezabudli poďakovať. 

 



 

27 
 

 

 

 



 

28 
 

NAŠA PRVÁ VÍKENDOVKA 

 

V dňoch  11. – 12. februára 2017 sa konala naša 

prvá „Víkendovka,“ na ktorej sme dostali veľa 

užitočných rád do ďalšieho života. Náš prvý deň bol 

zo začiatku rozpačitý.   Po príchode sme sa ubytovali 

na izbách. Neskôr sme sa stretli v spoločenskej 

miestnosti, kde sme sa navzájom zoznámili. Po večeri 

sme mali chvíľu oddych a potom nasledovalo prvé 

stretnutie, na ktorom nám animátori, ale i samotné 

„decká“ pri sviečkach porozprávali svoje príbehy 

z detstva. Rozprávanie týchto príbehov nám pomohlo 

zlepšiť si vzťahy s deckami, s ktorými sme pred tým 

nevychádzali. Sedenie sme ukončili veľkým potleskom.  

Na druhý deň  nás rozdelili do dvoch skupín. 

Jednu skupinu tvorili mladšie a druhú skupinu staršie 

deti. Každá skupina mala svoj program. Staršia 

skupina, v ktorej sme boli i my dve, mala v programe 

prípravu  na pracovný pohovor. Mladší mali za úlohu 

bližšie spoznávanie sa navzájom. Po ukončení sedenia 

sme sa pobalili, navzájom rozlúčili s animátormi 

a ostatnými deckami. Rozlúčka bola ťažká, pretože sme 

prežili dva dni, na ktoré nikdy nezabudneme.  

Zároveň sa tešíme na ďalšiu Víkendovku. 

 

       Pavlínka a Idka 
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FAŠIANGOVÁ VESELICA V OBCI... 

 

Aj v našej obci Adamovské Kochanovce sa obdobie 

fašiangov krátilo, dni sa predlžovali a vo vzduchu už 

začínala voňať jar.   

S príchodom jari sa skoro všetky deti tešili aj                 

na jarné prázdniny. Tie tohtoročné sa začali hneď             

v prvý deň zábavou - Detským karnevalom so šaškou 

Jaškou. Do pestro vyzdobenej sály kultúrneho domu              

v sobotu 25. februára o 15,00 hod. prišli  malí aj 

veľkí. Detského karnevalu sa zúčastnili aj naše deti, 

ktoré sa na karnevale veľmi dobre bavili. Masiek sa 

aj tento rok opäť zišlo neúrekom. V najväčšom počte 

po sále pobehovali zvieratká, princezná zavítala len 

jedna, ale prišla aj strašidelná múmia, karkuľky 

s košíkmi  a všetko to chcel riadiť malý policajt              

s píšťalkou. Prišli aj futbalisti s loptou, veľký 

drak, zakotúľala sa malá tekvička, pestrá pastelka             

a zavítal medzi nás aj dubák s červíkom a bielučký 

anjelik. Všetky masky privítala šaška Jaška v kostýme 

slnečného dňa a ujo Karol v kostýme čiernej noci                

s hviezdičkami. Nasledovalo predstavenie masiek                  

a promenáda po parkete. Potom sa rozprúdila veselá 

zábava a rôzne súťaže. Tí väčší si zatancovali aj 

stoličkový tanec. Keď už boli všetci unavení z tanca 

a sálou sa niesla vôňa vysmážaných šišiek, čakalo 

prítomných malé občerstvenie. Aby si všetci trochu 
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oddýchli, na deky, ktoré boli rozložené na parkete sa 

pousádzali najmenší a naša teta Janka im zahrala 

divadielko - Chrobákova rodina. Po tomto oddychu sa 

všetci vrhli do víru tanca.  
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V nedeľu 22. januára sme po prvý krát sprístupnili v centre Max Trenčín 

novú Detskú zónu so zvieratkami. 

Deťom sa zóna páči a veríme, že sa na nej zahrajú všetci malí hráči, ktorí 

naše centrum navštívia. 

Prajeme pekné šantenie :) 

Max Trenčín 

 

ŠANTENIE  V  DETSKEJ ZÓNE   

 

  

 

 

 

Takúto pozvánku naša teta Anka objavila                        

na internetových stránkach Maxu a hneď sme mali my 

„malí“ o program postarané. A, že sme sa nenudili, 

dokazujú aj nasledovné fotky. 
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Prekvapenie v Maxe čakalo aj na našu Kristínku, 

ktorá ku svojim narodeninám dostala od tety Darinky 

krásneho veľkého medveďa. 

 

 

 

A na záver, divadielko Havko a Mňauka, ktoré sme 

si chceli pozrieť, bolo preložené z 15:00                 

na 17:00 hod. I napriek tomu, vyšantení, spokojní 

a s veľkým medveďom sme sa vrátili domov. 
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IDE VLÁČIK ŠI, ŠI, ŠI... 

Dňa 1. marca sme navštívili s tetou Božkou 

najobľúbenejšiu výstavu vláčikov v obchodnom centre 

Laugarício v Trenčíne.  Mali sme možnosť vidieť               

60 metrov dlhú železničnú trať, na ktorej boli reálne 

zmenšeniny skutočných vlakov. Dozvedeli sme sa 

o týchto železničných obroch veľa zaujímavostí 

a vyskúšali sme si  ako sa takéto vláčiky ovládajú. 

Najväčšiu radosť z vláčikov prejavil malý 

„železničiar“ Jakubko, ktorého zaujímalo všetko. 

Výstavu so záujmom sledoval aj malý Jurko, ktorému sa 

vláčiky veľmi páčili. 
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KARNEVAL DETÍ V DM ZLATOVCE 
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TVORIVÉ DIELNE S ROTARY CLUBOM 
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TVORENIE S DEŤMI V DeD 

    

 

   

 

VIKY  LIANKA   

TONKO  KIKA  
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JURKO  VIKY  

JURKO  PAVLÍNKA  
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SRDIEČKA  PRE NAŠE  MAMY...  
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TVORBA NÁŠHO ROMANKA  
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Bolo leto, slnko hrialo na okolitú krajinku. Náš 

hubár Hugo si sedel na lavičke pred chalúpkou, keď 

z neba zletel holub celý biely ako  sneh a zastal  

pri Hugovi. Hugo pomaly a jemne chytil holúbka          

za jeho nemotorné telíčko a nadvihol ho ku hlave   

a z prednej nohy mu opatrne zobral list a potom ho 

nadvihol za hlavu a pustil. Holub vyletel z jeho 

dlane a stratil sa za oblakmi. Potom keď bol čistý 

vzduch, tak rozbalil list nasadil si jeho okuliare 

a pomaly začal  čítať...V liste bolo napísané: 

 

Milý , Hugo. 

Pozývam ťa na dovolenku do Karibiku . 

Zbaľ si kufre a dostaň sa  na letisko pri mestečku 

Habal. 

Tam sa stretneš s sprievodcom Milanom a spolu 

doletíte ku mne do Karibiku . 

P.S. Letenka je v liste ... 

Tvoj drahý kamarát doktor Pím. 
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Keď Hugo dočítal list naplnil si fajku tabakom, 

pošúchal sa po hlave a napravil si čiapku a podišiel 

ku dverám, stlačil kľučku  a vstúpil dnu, sadol si 

a začal sa baliť. Do dvoch hodín bol zbalený. Potom 

zobral kufor na kolieskach a šiel ku dverám, otvoril 

ich a vystúpil von. Zamkol domček, kľúč dal                

pod rohožku pred dverami. Zhlboka sa nadýchol a šiel 

cez les až došiel po pol hodine ku mestu Habal.               

A presne ho tam čakal ten sprievodca Milan a bol 

presne oblečený tak isto ako ho opísal doktor Pím            

v liste. Keď leteli v lietadle, tak sa rozpršalo. 

Lejak bol taký silný, až rozbil sklo na prednej 

kajute lietadla. Po piatich minútach sa spustili 

blesky a jeden blesk oslepil vodiča lietadla, ten 

nechtiac strhol volant a lietadlo spadlo 120000m.n. m  

na zem kde sa rozletelo na milión malých kúskov.           

Pri nehode zahynul vodič lietadla a sprievodca Milan. 

Jediný cestujúci, ktorý prežil bol Hugo. Hugo sa 

stratil kdesi v džungli. Postavil sa a uvidel, že je 

pri jazere, kde je len panna menom Michaela. Michaela 

mala vínovo červené vlasy a jemnú tuniku bielej farby 

a krásnu plutvu zelenej farby. Hugo šiel ku panne, 

panna ho objímala a skamarátili sa, porozprávali si 

navzájom o svojom živote, čo sa im v živote 

prihodilo. Hugo  sa dohodol, že ho panna Michaela 

prenesie na ostrov Karibik. Tak sa i stalo. O jeden 

deň spal na pláži pri Pímovi. Pím ho objímal a spolu 

si šli zaplávať do mora pri Karibiku. Spolu sa tam 
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hrali, rozprávali a pri tom, popíjali víno. No čo už,  

veď sú dospelí a takto sa náš príbeh končí. 

               Roman 
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JURKOVA NARODENINOVÁ PÁRTY 
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PRÍPRAVA NA BUDÚCE POVOLANIE 
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PÁR SLOV NA ZÁVER 

 

A je tu koniec!  

Verím, že každý si tu našiel aspoň „kúsok spomienok“ 

na prežité dni a chvíle v kruhu svojich blízkych, 

kamarátov, ujov a tiet. 

Viem, že nie všetko sa „zmestilo“ na stránky 

časopisu, ale je to len na vás, či sa Váš príspevok 

a fotografie objavia v nasledujúcom čísle. 

Čo chystáme v budúcom čísle?  

Apríl mesiac bezpečnosti - vieš, akú výbavu musí mať 

bicykel, aby si sa na ceste pohyboval bezpečne? 

Máj mesiac lásky – skús napísať básničku pre svoju 

lásku. Možno to budeš TY, ktorý bude odmenený                  

za svoju tvorbu. 

Deň matiek – druhá májová nedeľa, nezabudni na svoju 

mamu. Nie vždy veci vyzerajú tak, ako sa javia. 

Deň detí – Tvoj veľký sviatok. Ako ho budeme spoločne 

oslavovať? 

Deň otcov – druhá júnová nedeľa. Vedľa mamy stojí 

otec, ktorý by mal byť vzorom pre svojich synov. 

A na záver „Hurá prázdniny!“ 
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Ako nám môžete pomôcť... 

 

Detský domov je rozpočtová organizácia riadená 

Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Štátny rozpočet nepokryje všetky naše potreby a preto 

sa obraciame na všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí              

sú nám ochotní pomôcť,  či už materiálne alebo 

finančne. 

Vaša pomoc prispeje k zlepšeniu podmienok 

a efektivity detí, ktoré nie z vlastnej viny 

prežívajú detstvo mimo vlastnej rodiny. Náš detský 

domov ako budova potrebuje neustálu obnovu a údržbu. 

Neustále zveľaďujeme oddychovo rekreačný areál 

detského domova. Pripravujeme prázdninové činnosti 

našich detí. Zabezpečujeme kultúrno–spoločenské, 

záujmové a športové aktivity.  

 

V prípade, že nám chcete pomôcť finančne, môžete 

použiť číslo účtu:  2927717153 / 0200. 

 

Telefón: 032/6520617,  032/6520618 

Mail: ded.trencin@stonline.sk 

 

  

ĎAKUJEME ! 

 

 

mailto:ded.trencin@stonline.sk
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Web:   http://web.stonline.sk/detskydomovtrencin 


