
Ze života ve Zvonečku 

 

Zimní měsíce přímo vyzývají k rukodělným a ručním pracím. Mnoho krásných výrobků vzniklo i 
v centru denních služeb, ve Zvonečku. 
Nejprve jsme vyráběli sněhové vločky z papírových ruliček. Zapojili se všichni uživatelé. Někdo 
odstřižky natíral barvou, jiní slepovali tvary k sobě a pečlivě „jistili kolíčkem“ na prádlo, kdy ve finále 
vznikala půvabná sněhová vločka. Výrobky jsme vyzdobili interiér a chodbu. Také jsme objevili 
krabici, ve které byla uschována klubíčka vlny. Byly to klubka vzpomínek. Malé žluté klubíčko, mi 
připomnělo svetr, který jsem nosila, když jsem byla školačka…. Co s těmi klubky???? Napadlo nás 
vyrobit ptáčky, kteří již netrpělivě vyhlížejí jaro. Podařilo se. Jsou velmi krásní, veselí, z pestré vlny, z 
klubíček vzpomínek… 
Další veselou prací byla výroba čepic s bambulkou, pro „ keramické hlavy“, které se nám podařily již 
dříve. Vystřihli jsme také několik žlutých hvězdiček na stěnu, k tomu měsíc a tmavomodré oblaky, 
připomínající stmívání a atmosféra v chodbě se změnila na veselé večerní usínání…vznikla velmi milá 
a veselá výzdoba, která vyvolá u každého návštěvníka Zvonečku úsměv na tváři… Při všech 
aktivizačních a vzdělávacích činnostech máme radost, že naši uživatelé jsou spokojeni, jsou aktivní, 
povídají si, navazují přátelské vztahy, a mají možnost se vzdělávat interaktivním způsobem. Těší je 
výsledek jejich snažení a na své nové výrobky a předměty jsou pyšní.  
Také jsme si vyzkoušeli zcela novou práci s rytmem, s ozvučnými rourami, které jsou různě barevné a 
různě dlouhé. Navštívili jsme divadelní představení v Opavě, Limonádový Joe a už se nemůžeme 
dočkat, až bude měsíc březen, kdy navštívíme muzikál Noc na Karlštejně. 
Nezapomínáme pečovat o své zdraví prevencí a sportovními činnostmi. Grant na podporu 
sportovních akcí podpořilo Město Odry v roce 2015,2016 2017 i v r. 2018. Děkujeme.  
Také pravidelně cvičíme v solné jeskyni anebo ve vodě, v bazénu. Radujeme se z toho,že Nadace ČEZ 
podpořila náš projekt Technikou za poznáním a  bylo dosaženo splnění více jako 205 tisíc bodů  
pohybem a obdržíme částku 93.201.-Kč na obnovu elektroniky ve Zvonečku. Ohlasy na akci jsou více 
jako povzbuzující z celého světa …. Těšíme se navzájem na všechny kamarády a akce a činnosti. V 
každé je kousek poznání, vědomostí, aktivizace a poučení. 
Připravujeme poznávací akci ve Vysokých  Tatrách v měsíci květnu – červnu a ozdravný pobyt v Itálii, 

u moře v měsíci září. Děkujeme za Vaší milou podporu. 
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