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Kreativní novoroční činnosti
na DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“

Na Vánoce již jen vzpomínáme a po odstrojení vánočních stromečků
a rozebrání svícnů a adventních věnců jsme se opět pustili do každodenních terapeutických aktivit. Velkou oblibu mezi činnostmi získalo
kreativní vymalovávání antistresových omalovánek pro dospělé, kde
o jemné detaily není nouze. Nápaditosti a kreativitě se žádné meze
nekladou, neboť barevné zpracování je vždy velmi individuální. Místo
pastelek, které nejsou příliš výrazné, používáme k vybarvování fixy
a naši uživatelé si mohou vybrat z 30 barevných odstínů. Atmosféru
při výtvarné činnosti dokresluje hudba dle výběru našich obyvatel.

Mezi oblíbené činnosti patří již
tradiční skládání puzzlů. Tato zábavná činnost si získává stále více
účastníků, kteří si touto formou
trénují pozornost, soustředěnost,
paměť, jemnou motoriku a v neposlední řadě i trpělivost.
Aby tato aktivita nezevšedněla
a byla stále zajímavá, průběžně
naší sbírku doplňujeme.
Šárka Bartošková,
pracovník v sociálních službách
pro nepedagogickou činnost,
DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“

Kreativní novoroční činnosti
na DS „Kopretina“
a DZR „Petrklíč“
Novou výtvarnou činností se stalo vytváření papírových koláží na různá témata. Koláže jsou tvořeny z obrázků z různých časopisů plných
barevných fotek o přírodě, životním stylu a o všem, co se děje kolem
nás. Vybrané obrázky se vystříhají, nebo opatrně vytrhají prsty
po obvodu a nalepí se dle individuálního nápadu na velkou čtvrtku,
my jsme použili zadní stranu velkoformátových starých kalendářů.
Zadané téma „Co mám rád?“ zpracovali naši uživatelé velmi rozmanitě
a každý přesně podle svého naturelu. Nu a zajímavých časopisů
není nedostatek, takže se naši uživatelé mohou těšit na další tvoření
originálních koláží. Šárka Bartošková, pracovník v sociálních službách
pro nepedagogickou činnost, DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“

Poděkování
Uživatelé DOZP „Nováček“ moc děkují slečně Sabině Masarykové a studentům
Střední zdravotnické školy v Plzni Bolevci za dárky, které zakoupili a přišli jim předat.
Jana Kryčová, vedoucí útvaru výchova, DOZP „Nováček“

Trénujeme individuálně
Zimní období s sebou přináší vedle potěšení ze zimních sportů, dětských radovánek a romanticky
zasněžené krajiny i ty méně příjemné jako je třeba
chřipka. Chřipková epidemie plošně vypukla v celé
naší zemi a tak jsme se ani my nevyhnuli opatřením
před šířením této nákazy ve formě zákazu návštěv
a klidového režimu. I přesto naši uživatelé nezahálejí a věnují se individuálně, v rámci pokojů,
svým oblíbeným aktivitám a činnostem. Ve volných
chvílích trénujeme paměť, jemnou motoriku a věnujeme se lehkému cvičení. Vyprávěním si zážitků
a příběhů, které pečlivě zaznamenáváme, rozšiřujeme naši kroniku vzpomínek o další krásné
a jedinečné životní okamžiky. Myslím, že nejvíce
se všichni těšíme na to, až budeme trávit čas zase
společně a ve zdraví při skupinových aktivitách.
Ivana Syrovátková, pracovník v sociálních službách
pro výchovnou činnost, DZR „Sněženka“

Silvestrovská
merenda
Jedním z dobrých zvyků, které dodržujeme je, že pro
uživatele připravujeme silvestrovské posezení a to co
možná nejblíže k poslednímu dni toho kterého roku.
Letos, vlastně loni nám s přípravou pomohli uživatelé
obou našich Domovů. Již samotná příprava znamenala
jistou společenskou záležitost, při níž se užilo mnoho
legrace a příjemné pohody. Stříhaly se proužky, lepily
se řetězy, dojídalo cukroví... Samotná Silvestrovská
merenda vypukla dopoledne 29.12.2016 v barevně
řetězy vyzdobeném Hudebním salónu. Bylo veselo
a bujaře a to nejen díky tomu, že terapeutky četly
vtipy, ale především díky jimi sehrané scénce o panu
Hlustvisihákovi na úřadě! Nemohly chybět umně
připravené chlebíčky a čaj a kávička.
Radka Vondrášková,
pracovník v sociálních službách pro nepedagogickou
činnost, DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

Lednový odpočinek i adrenalin
První měsíc v novém roce nám neumožnil mnoho aktivit venku. Přesto jsme se nenudili. Během ledna
nás navštívil pan Mgr. Radek Harvánek s projektem „Posunout se dál muzikou“. Společně jsme absolvovali
terapii muzikou, při které jsme si vyzkoušeli hrát na dosud pro nás neznámé nástroje. Všichni byli z toho
nadšeni a byl to pro nás nový zážitek.
V průběhu ledna jsme navštívili také solnou jeskyni. Zde jsme poslouchali relaxační hudbu a odpočívali
ve velmi příjemném prostředí. Návštěva se nám moc líbila a pro velký zájem jsme se rozhodli tuto návštěvu
zopakovat i v následujících měsících.
Ze sportovních aktivit jsme si opět byli zahrát bowling v Lucerně na Doubravce, kde se mezi uživateli
projevila zdravá soutěživost a padaly i rekordy.
Monika Strychová a Marie Dzurová, PSS pro výchovnou nepedagogickou činnost

KDE DOMOV MŮJ
František Škroup / Josef Kajetán Tyl
1. Kde domov můj, kde domov můj?
Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ,
zemský ráj to na pohled.
A to jest ta krásná země,
/: země česká, domov můj! :/
2. Kde domov můj, kde domov můj?
V kraji znáš-li bohumilém
duše útlé v těle čilém,
mysl jasnou, vznik a zdar,
a tu sílu, vzdoru zmar.
To jest Čechů slavné plémě,
/: mezi Čechy domov můj! :/

Do nového roku s písničkou
na DS „Kopretina“
a DZR „Petrklíč“
Tento nový rok 2017 jsme přivítali písničkou a díky paní Svatce
Novákové jsme se rozezpívali a naladili po vánočních koledách na nové
melodie krásných českých písní. Paní Svatka nás učí sborově zazpívat
i melodicky těžkou „hašlerovku“ „Vltavo, Vltavo“, nebo píseň s původním názvem „Vlastenecké hory“ od textaře V. J. Picka a skladatele
J. L. Zvonaře, kterou my známe pod názvem „Čechy krásné, Čechy mé“.
Opravdovým oříškem k rozlousknutí je pro nás správně rytmicky
zvládnout naši českou hymnu. Jistě, všichni známe text české části
hymny a možná vás bude zajímat původní znění, ze kterého naše hymna
vychází. Tento text vám přinášíme.
Naše zpěvníky se stále rozrůstají, protože krásných písniček je mnoho
a těch nejoblíbenějších písní je již pěkná řádka. Naši uživatelé se tedy
mohou těšit na další společná setkávání s písničkou.
Šárka Bartošková, pracovník v sociálních službách
pro nepedagogickou činnost, DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“

3. Kde domov můj, kde domov můj?
V zemi, kde náš Kníže svatý,
vírou v Krista v duši vzňatý,
krev svou v oběť za vlast lil,
český národ vykoupil.
V zemi slavné, otcům drahé,
/: v české zemi domov můj! :/
4. Kde domov můj, kde domov můj?
Bože, velký Hospodine,
ruka Tvoje světům kyne,
Tebe vzývá národ můj,
věčný Bože, při něm stůj.
Světovládný Hospodine,
/: chraň vždy český domov můj! :/

Koutek plný vzpomínek
Reminiscenční koutek našeho Domova jsme oblékli
do nového „kabátu“. Původní nábytek byl nahrazen
židlemi s vyšším sedem více vyhovujícím potřebám
a možnostem našich uživatelů a velkým rozkládacím stolem. Nyní mohou uživatelé pohodlně trávit
čas prohlížením starých fotografií nebo jen s hrnkem
dobré kávy v pohodlí našeho vzpomínkového koutu.
Ivana Syrovátková, pracovník v sociálních službách
pro výchovnou činnost, DZR „Sněženka“

Keramický kroužek
Po dlouhém čase jsme s novým rokem opět otevřeli Keramický kroužek.
Keramická dílna začala opět dýchat a žít. Nejprve bylo třeba vrhnout se
na hlínu a pořádně ji propracovat. Věřte, není to úplně lehká práce.
Kousek po kousku si ruce, prsty, paže procvičili všichni zúčastnění.
Následující lednový týden se začalo tvarovat, vykrajovat, prostě naplno
tvořit. Zvolili jsme jednoduché motivy a základní techniky. Kachle, misky,
„domácí štěstí“. První výrobky prosychají a pec se pomalu naplňuje. Čeká
nás barvení a glazování. Učíme se všichni a všichni se snažíme poučit
z chyb, které při práci s hlínou občas uděláme.
Keramický kroužek opět patří k pravidelným aktivitám a týden co týden
přináší radost ze zajímavé činnosti uživatelům.
Radoslava Zahradníková, pracovník v sociálních službách
pro nepedagogickou činnost, DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“
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