Kolektív autorov motivujúci priateľov integrovanému nadšeniu
Apríl/Máj/Jún 2020

Meniny oslavujú:
1. Hugo
2. Zita
3. Richard
4. Izidor
5. Miroslava
6. Irena
7. Zoltán
8. Albert
9. Milena
10. Igor
11. Július
12. Estera
13. Aleš
14. Justina
15. Fedor
16. Dana, Danica
17. Rudolf
18. Valér
19. Jela
20. Marcel
21. Ervín
22. Slavomír
23. Vojtech
24. Juraj
25. Marek
26. Jaroslava
27. Jaroslav
28. Jarmila
29. Lea
30. Anastázia

Apríl - mesiac lesov. Príroda v
apríli sa zelená, rozvoniava a hýri
farbami a zvukmi. Jar na oblohe sa
prejavuje rýchlym ústupom
typických zimných súhvezdí s
veľkým počtom žiarivých hviezd,
hmlovín a hviezdokôp.

Meniny oslavujú:
2. Žigmund
3. Galina
4. Florián
5. Lesia, Lesana
6. Hermína
7. Monika
8. Ingrida
9. Roland
10. Viktória
11. Blažena
12. Pankrác
13. Servác
14. Bonifác
15. Žofia, Sofia
16. Svetozár
17. Gizela
18. Viola
19. Gertrúda
20. Bernard
21. Zina
22. Júlia, Juliana
23. Želmíra
24. Ela
25. Urban
26. Dušan
27. Iveta
28. Viliam
29. Vilma
30. Ferdinand
31. Petrana, Petronela

Mesiac máj je bezpochyby
jeden z najkrajších mesiacov
roka. Celá príroda sa prebúdza
k životu. Všetko kvitne, príroda
ukazuje svoju krásu a nádheru.
Záhrady a lúky sú posiate
všetkými farbami, čo je
nádherná pastva pre naše oči.

Meniny oslavujú:
1. Žaneta
2. Xénia, Oxana
3. Karolína
4. Lenka
5. Laura
6. Norbert
7. Róbert
8. Medard
9. Stanislava
10. Margaréta
11. Dobroslava
12. Zlatko
13. Anton
14. Vasil
15. Vít
16. Blanka, Bianka
17. Adolf
18. Vratislav
19. Alfréd
20. Valéria
21. Alojz
22. Paulína
23. Sidónia
24. Ján
25. Olívia, Tadeáš
26. Adriána
27. Ladislav, Ladislava
28. Beáta
29. Peter, Pavol, Petra
30. Melánia

Jún je šiesty mesiac v
gregoriánskom kalendári a má
30 dní.
V pôvodnom rímskom kalendári
bol zasvätený bohyni Junone,
podľa inej interpretácie mladým
ľuďom a mladosti vôbec.

Pohľad do našej histórie – MDD 2013

Vírus COVID 19 a ako sa chrániť

COVID-19 je infekčné ochorenie, vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2.
Prvýkrát bol identifikovaný u pacientov so závažným respiračným ochorením v
decembri roku 2019 v čínskom meste Wu-chan. COVID-19 postihuje najmä
dýchací systém, v ťažkých prípadoch vyvoláva ťažký zápal pľúc a môže viesť až k
úmrtiu pacienta. Vírus sa prenáša kvapôčkami sekrétu pri kašli, kýchaní a
rozprávaní. Ohrozuje osoby, ktoré sú v blízkom alebo dlhšie trvajúcom kontakte s
nakazeným. Infekcia sa prenáša aj cez kontaminované predmety.

AKO SA TREBA CHRÁNIŤ?
Nosením rúška!

Dodržovaním 2m odstupu!

Dostatočnou hygienou rúk!

Krátka rozprávka o vzbure hračiek a
tikajúcom budíku
Za mestom a za dedinou, kde sa piesok lial a voda sa sypala, bývala vo
veľkom paneláku mladá rodinka: ocko, maminka a ich dcérka, ktorá mala
vlastnú veľkú izbičku.
V nej, na svojom mieste, vždy sedela jej najobľúbenejšia hračka - bábika,
ktorú pomenovala po sebe: Barborka.
Blonďavé dievčatko malo svoju malú kamarátku veľmi rado, ale závidelo
bábike, že má viac šatočiek ako ona sama.
"Prečo aj mne maminka neušije také krásne vecičky ako tebe?" sťažovala
sa jej smutne počas hrania.
Jedného večera, keď už mladá dáma hlboko spala, bábika sa predvádzala
pred zrkadlom, aká je pekná a ako jej pristanú šatočky, ktoré pre ňu ušila
priateľkina maminka.
Zvŕtala sa pred zrkadlom, až kým sa neobzrela na spiacu malú krásavicu.
Prišlo jej Barborky ľúto. Hútala, čo by mohla vymyslieť a napadlo jej, že
by pre ňu tie šaty mohla ušiť aj sama. "Veď máme dobrých a šikovných
kamarátov: detský šijací stroj, aj detské nožničky "cvakačky", ale i
kamarátku ihlu Inku. Nejaké zvyšky látky zostali na stole po mojich
šatočkách. Keby mi pomohli, za noc ušijeme krásne šatočky," uvažovala
nahlas.

Potichučky pozobúdzala všetkých, ktorých poznala, aby jej pomohli ušiť
pre Barborku nové šaty. Popreťahovali sa a pustili sa do práce na
prekvapení, kým spala a ani len netušila, čo ráno uvidí.
Začali: Ihla si prevliekla niť cez očko a nastokla sa do šijacieho stroja,
nožničky "cvakačky" nastrihali látku a bábika si sadla pred šijací stroj.
Šila a šila, až do rána bieleho.
Keď boli s výsledkom hotoví a z nočnej práce unavení, napokon všetci
zaspali.
Ráno, keď sa Barborka prebudila, nemohla uveriť vlastným očiam. Na
stole, pri jej šijacom stroji, boli položené jej vysnené šatôčky. Takmer také
isté, aké mala jej milovaná bábika, ktorá vedľa svojho diela ležala a spala.
Pretrela si pre istotu ešte raz oči, či dobre vidí a hneď na to vyskočila s
rachotom z postieľky, čím samozrejme zobudila aj malú pracovitú
krajčírku.
Rýchlo sa obliekla do šiat a pred zrkadlom skúšala. Celá natešená sa
zvŕtala pred veľkým zrkadlom. Sadli jej ako uliate.
Zobrala si svoju najobľúbenejšiu bábiku do rúk a celú ju vybozkávala od
hlavy, až po päty. Vedela, že prekvapenie mohla zariadiť jedine ona, jej
bábika a ušiť jej šaty, ktoré si tak priala. Aj keď stále popri úvahách
nechápavo krútila hlavou, ako a kedy sa zázrak mohol stať. Šťastná
utekala za maminkou a ukázala sa jej v nových šatočkách.
Matka len s údivom pozerala na dcérku. Pohladila jej vlásky a pochválila
bábiku, aká bola šikovná.
Od tej doby boli obe Barborky nerozlučné kamarátky.
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