Január a zimné radovánky

...guľovačka,

sánkovačka,

...guĽovaČka,
sánkovaČka, korČuĽovanie a stavanie snehuliaka...

Všetko krásne V noVom roku,
dobrých Ľudí hneĎ po boku.
VeĽa šŤastia, veĽa zdravia,
nech sa Všetky plány daria.

Február
Ako kaŽdý rok ani tento
nechýbala naša celodomoVácka akcia karneVal.
naše deti ho majú veľmi radi, pretoŽe sa môžu plne
realizovaŤ a ukázaŤ Čo v nich je, aké sú zruČné
a vynaliezavé a akú majú obrovskú fantáziu. Vedia si
pripraviŤ rôzne masky spolu s tetami a ujami, ktoré
prezentujú na tomto zábavnom podujatí. Masky boli
naozaj vynaliezavé
a Vyhrali tie najlepšie
, najkreatíVnejšie,
ktoré si
deti
vyrobili
samé.
...veĎ Čo
vám
budem
toĽko
písaŤ pozrite sa sami a posÚĎte.
Konal sa 21.Februára v CVČ Relax
Rimavská Sobota. ZúČastnili sa ho
Všetky deti nášho ded. ZaujímaVosŤou
bolo, Že sa do masiek obliekli nielen
deti, ale aj Všetci prítomní
vychovávatelia .

naše samostatné skupinky si VĎAKA DETSKéMU PARLAMENTU,
KTORý ZADáVA KREATíVNE úLOHY, MALI PRIPRAVIŤ VýTVORY
Z ODPADOVéHO MATERIáLU.....
.....POZRITE SA ČO SA IM PODARILO VYTVORIŤ
....NáDHERNé A VYNALIEZAVé ....ČO POVIETE...

11.aPRíLA - mISS A mISSTER dEd
V bábkovej sále Domu kultúry, sa konala voľba MISS a MISSTER DeD,
KTORÚ ORGANIZOVALI SKUPINY JAVORČEK A SEDMOKRÁSKY ZA ČO IM VEĽMI
PEKNE DAKUJEME 
Všetci ÚČASTNÍCI BOLI NESKUTOČNE ELEGANTNÍ A KRÁSNUČKÍ
VÍŤAZOM Z CELÉHO

SRDIEČKA GRATULUJEME

mladšie a staršie dieVČATÁ
i. miesto: danielka berkyoVá, martuška kissoVá
II.MIESTO: RUŽENKA KRÁGOVÁ, ADELKA KALOCSAIOVÁ
III. MIESTO: BEÁTKA ORAVCOVÁ, Vaneska FarkašoVá
mladší a starší chlapci
i. miesto: tiborko oraVec, tomáško Váradi
II.MIESTO: DOMINIK OLÁH, JARKO NÔŽKA
III. MIESTO: NIKOLAS TAUC, VOJTECH PORTELEKI

21.APRíLA
ZAVíTALI NA
SKUPINU pUTRáčIK
LESáCI A POľOVNíCI V JEDNOM
pRIPRAVILI SI PRE DETI MALú BESEDU O LESE A POľOVNíCTVE, PRINIESLI SI ZO
SEBOU POľOVNíCKE TROFEJE, KTORé MALI DETI URčIť AKéMU ZVIERATKU
PATRIA ALE AJ UKáŽKU POĽOVNíCKYCH ZBRANí, KTORá VEĽMI ZAUJALA
NAJMä CHLAPCOV.
... A TO Z ĎALEKa nie je Všetko, leSáCI NáM
PRINIESLI KLáTY DREVA z KTORýCH SME SI
SPOLOČNE UROBILI LAVICE SO STOLOM NA SEDENIE
na dVore pod našim orechom
ZA ČO IM VEĽMI PEKNE ĎAKUJEME   
...A môŽeme RELAXOVAŤ A OPEKAŤ...

26.apríla najmilší KONCERT ROKA
VO ZVOLENE
nnnnn

Apríl bol zaujímavý, pretoŽe sme sa prihlásili do súŤaŽe
s dramatizáciou. NauČili sme sa texty, vyrobili sme si kulisy a šup do
Zvolena ukázaŤ náš herecký talent.
Na scéne bola trochu tréma, aVšak ani to nás neodradilo a prekonali
sme sami seba, vŽili sa do našich rolí a zahrali modernú scénku:
„ o diVotVornej mikroVlnke. “
najlepšie herecké stVárnenie sa podarilo Vaneske, ktorá hrala
chlapČenskú rolu Janka. Všetci mali Úspech a boli veeeeĽmi šikoVní

9.máj
športoVé hry V Ded
Pre deti Detského domova Rimavská Sobota bol
9. máj dŇom športoVým. do sÚŤaŽí v
atletike a kolektíVnych športoch
sa Zapojilo Zo šiestich
samostatných skupín viac ako
päťdesiat detí vo veku od 6 do 18
rokov. športoVé hry otVorila naša
pani riaditeľka Erika Gavurová.
„sÚťažilo sa v behu na 60, 100, 300 a 800 m. V skoku do diaĽky, v stolnom
tenise, vrhu guľou a na koniec v kolektívnych hrách mini futbal a
vybíjaná. Tieto športoVé hry sa niesli V duchu “ nie je dôležité zvíŤaziŤ,
ale zúčastniť sa!“ samoZrejme deti sa radoVali aj Z umiestení.
V rámci hodnotenia športoVých disciplín boli Vyhodnotené aj
samostatné skupiny (naše rodiny). podľa Úspešnosti jednotliVcoV bolo

poradie nasledovné:
hrášok (hrachoVo), Gumkáči , Majáčik
(Rimavská Sobota), Sedmokrásky (Poltár),
Putráčik a Javorček (Rimavská Sobota).
Súťažiaci a rodiny dostali diplomy a
sladkosti
dodal náš ujo sanisló.

Noc múzeí a galérií
16.5.2015

sa skupina Majáčik zúčastnila akcie Noc múzeí a galérií v múzeu
v Rimavskej Sobote.
Deti pozorovali prácu zručných rúk rezbára.
Tiež sa pokochali pohľadom na starý nábytok a ostané exponáty
múzea.

nezabudnuteľné Výlety
Fiľakovo
28.6.2015 sme sa vlakom odviezli do Fiľakova, kde
sme si pozreli fiľakovský hrad. DeŤom sa veľmi
páčili lukostrelci, ktorí mali v tom Čase
stretnutie na hrade. Deti so záujmom sledovali ich umenie v streľbe.
Páčilo sa im aj v hradnom múzeu, kde ich najviac zaujali staré zbrane,
brnenia a v neposlednom rade staré kroje.

.....Majáčik

Betliar
29.7.2015 sa deti zúČastnili výletu do Betliara. Do RoŽŇavy sa odviezli
vlakom a odtiaĽ do Betliara autobusom. Výlet sa im veľmi páČil.

ZOO – košice
Zoologickú záhradu v košiciach poČas letných mesiacoV naVštíVili
rodinky:
Javorček
Deťom sa výlet neskutoČne páČil. Videli veĽmi veĽa zvieratiek
v obrovskej zoologickej záhrade, kde sa dalo aj veĽmi
Ľahko stratiŤ.
Samozrejme bez dobrodruŽstva sme nezostali ani mi
z rodinky JavorČek, kde naši Zlatí dVaja braČekovia sa
nám naozaj stratili....
aVšak ako to býVa V roZpráVkach, aj náš príbeh má šŤastný koniec ,
pretoŽe sa chlapci našli sedieť na laviČke, na ktorú sme len tak medzi
reČou na zaČiatku vstupu do ZOO povedali deŤom, Že ak by sa ČokoĽvek
stalo na tejto laviČke sa Všetci stretneme. Zistili sme, Že tieto naše
prvé slová mali naozaj veĽkú váhu a deŤom sa vryli do pamäti .
hrášok
Dňa 20.8. 2015 sa celá skupinou zúČastnila Výletu do košíc. Zoo a Dino
parku. DeŇ bol nároČný, od ranného cestovania vlakom ( 4:00 hod.), aŽ
do samého príchodu späŤ do Hrachova o 18:30 hod. PáČilo sa nám v
samotnom centre košíc, Zoo, dino parku a hlaVne 3d kino.

Z Vlastnej tVorby našich detí

...Zlatka kiššoVá

DeŇ otvorených dverí
MajáČIK
Dňa 22.6.2015 sa konal deŇ otvorených dverí
v skupine MajáČik. pre náVšteVu sme mali
pripravenú prezentáciu z nášho Života, malý
kultúrny program, rôzne súŤaŽné aktivity.
Každý, kto nás poctil sVojou náVšteVou od detí dostal pekný poZdraV
s fotografiou skupiny. Pre hostí sme mali pripravené malé pohostenie
vo forme sladkých a slaných koláČikov, minerálku a pre dospelých
kávu. Deti boli veľmi šŤastné, lebo medzi nás zavítali ich spoluŽiaci
s triednymi učiteľmi, riaditelia z niektorých škôl, tety Z Relaxu,
triedny uČitelia, naša pani riaditeľka, ako aj ostatné tety
z kancelárie, tety psychologiČky. naším poZVaním nepohrdli ani naši
susedia. V popoludŇajších hodinách nás naVštíVili aj ostatné deti
a tety z iných samostatných skupín.

BajkovaČka
V dňoch 26.6. – 1.7.2015 sa dVaja naši najstarší
chlapci, Lacko Ikri a Jarko NôŽka zúČastnili
peknej akcie pod názvom bajkovaČka, ČiŽe
cyklistická túra. Na túto akciu ich pozvali ujovia
zo zdruŽenia YMCA. Chlapci podnikali cyklistické túry v krásnom
prostredí Českého raja. domoV prišli VeĽmi spokojní a obohatení
mnohými záŽitkami. Získali si veĽa nových kamarátov a dodnes radi
spomínajú na túto akciu.
...MajáČik

náVšteVa domoVa dôchodcoV V Rimavskej Sobote

Dňa 5.12.2015 sme v období adVentu naVštíVili obyVateľov domova
dôchodcov. Spolu s nami, so skupinou MajáČik boli aj deti so skupín
JavorČek a hrášok. Deti pre starČekov a starenky pripravili krátky
kultúrny program, malé upomienkové darČeky a deti z hrášku upiekli
výborné medovníČky, na ktorých sme si dobre pochutnali. Celé
popoludnie sa nieslo v mikulášskom duchu. na konci kultÚrneho
programu medzi prítomných ZaVítal mikuláš s anjelom a Čertom.
roZdal Všetkým obyVateĽom domova balíČky a s deŤmi sa vyfotil. Deti
boli odmenené tieŽ sladkou odmenou.

Hotel KOPROVNICA
Dolné Strháre
Dievčatá: Zlatka, Evka, Ivetka, Žanetka
a Yaseminka si na vlastnej koži vyskúšali
natáčanie krátkeho filmu podľa
vlastného výberu v krásnom prostredí
prírody obce dolné Strháre.
Vybrali si film zo žánru - horor a nazvali
ho: „Počula si...“
Všetko si zahrali a natáčali dievčatá
samotné mobilom, len spracovanie do
filmu im pomohli na počítači nastrihať
a upraviť, inštruktori, ktorí toto
podujatie zorganizovali z osvetového
strediska Veľký Krtíš.
Dievčatám sa veľmi páčilo a ešte aj dnes
na tieto očarujúce chvíle plné
dobrodružných zážitkov z natáčania
spomínajú 
Bolo nám super
teta Majka a moje baby- herečky.

.

ÚSPECH DETí

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
CINEAMA 2015
Podujatie: CINEAMA 2015 – 23. Ročník krajského kola celoštátnej postupovej súťaže
a prehliadky neprofesionálnej filmovej tvorby
Miesto konania: Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella v Žiari nad Hronom
Termín: 11. apríl 2015

Odborná porota schválená Mgr. Helenou Žňavovou riaditeľkou POS Žiar nad Hronom

Predsedníčka:

Doc. Marcela Plítková, ArtD.

Členovia:

Mgr. Roman Varga
Bc. Martin Károly

Ocenenia:
Skupina A: autori vo veku do 16 rokov
1. miesto
ZUŠ Rimavská Sobota - Krvavé Vianoce – Rimavská Sobota - hraný
2. miesto
Timea Trubanová a Sofia Lepeňová - Pomsta – Vyhne - hraný
3. miesto
Detský domov Rimavská Sobota - DD_Dance – Rimavská Sobota - animovaný

Hurá prázdniny
V záhrade I. Mája
v rimavskej Sobote

Kociha - cirkevná mládeŽ
z liptoVského mikuláša si
pripravila pre deti hravý deŇ.

mdd na Vyšnom skálniku
Cesta rozpráVkoVým lesom, kde naše deti kaŽdoročne zavítajú
a zasúŤaŽia si Zabavia sa a samozrejme sú odmenené drobnými
sladkosŤami, Čo majú veĽmi rady.

Deň otvorených dverí – PutráČik

Deti, najmä súrodenci Oravcovci spolu
s tetou Jarkou z centra voĽného Času Relax
aj s tetou Majkou,
ktorá ich doprevádzala hrou na klavíri,
sa postarali o nezabudnuteľný záŽitok
v podaní ĽudoVých VinšoVaČiek, Ľudových piesní a hovoreného slova, s
Čím spríjemnili Všetkým predVianoČný Čas a aspoŇ na chvíĽu sa im ho v
tomto uponáhĽanom svete, podarilo pozastaviŤ.
Čaro tejto spoločnej chvíle s priateľmi bolo neopísateľné .
Veľmi pekne Vám Ďakujeme .

Opustili detský domov

Alexandra Berkyová
Elizabeth Bariová
Giovanna Kalocsaiová
Eva Ikriová
Vanesa Farkašová
Nikola Kamzíková
Barbora Surová
Jaroslav Nôžka
Privítali sme v roku 2015

Pavol Dobrota
Július Dobrota
Zoltán Ruszó
Giovanna Kalocsaiová
Marcel Cerovský
Sindy Cerovská

...a to by bolo asi všetko, to čo Ste mi poskytli som sa snažila Vám zverejniť, lúči sa
s Vami Vaša redaktorka ...
MK

