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Zima
Zima je čas odpočinku, zastavení a klidu.
Začíná v době zimního slunovratu, kdy je nejvíce tmy
v celém roce. Od toho dne začne znovu přibývat
světla a my víme, že se světlem přichází jaro. Teď je
však v přírodě klid. Jeden roční cyklus se uzavřel a
nenápadně se chystá další. Stromy nemají listy, ale
jsou na nich připravené pupeny, které na jaře vyrazí.
Malé rostlinky přečkávají zimu pod zemí nebo ve
formě semínek. Malé rostlinky přečkávají zimu pod
zemí nebo ve formě semínek. Některá zvířata spí.
V lese je chladno a ticho. Vše je však připraveno na
bouřlivé jaro. Zima se podobá sklonku lidského života,
kdy člověk už mnoho prožil, mnoho ví, už netouží po
pohybu a odpočívá.

Prosinec
Prosinec je měsíc dlouhých temných večerů, krátkých
dní s nízkou oblohou a prvním sněhem.
Někteří živočichové spí zimním spánkem.
Stromy také spí (mají období vegetačního klidu),
nekvetou žádné rostliny.
Po kraji se potulují hejna čečetek, čížků a jiných
semenožravých ptáků, sýkor, brhlíků, kvíčal.








Přezimující pěvci začínají hojně navštěvovat
krmítka.

Pozorování
Zvířata, která v zimě nespí, se musí dobře chránit
před chladem (hustým zimním kožíškem nebo
pohybem) a uživit se (z přichystaných zásob nebo
změnou jídelníčku). V zimě jsou vzhůru hraboši, myši,
lasice, kuny i veverky, a také srny, jeleni, divoká
prasata. Medvědi a jezevci spí nepravým zimním
spánkem – svou tělesnou teplotu sníží jen trochu a
často opouštějí své úkryty.
V zimě můžeme velmi dobře pozorovat stopy zvířat ve
sněhu – často z nich vyčtete celé příběhy. Vezměte si
s sebou dobrý atlas a zápisník a vydejte se na výpravu
do tichého zimního lesa. Nezapomeňte, že zvířata
můžete v lese odhalit i podle trusu a dalších
„pobytových znamení“.
(//:mezistromy.cz)

Horoskop
Střelec
Charakteristika
Lidé narození ve znamení Střelce nesou pečeť vládce
svého znamení Jupitera, který symbolizuje
spravedlnost a štěstí. Jsou proto optimističtější,
aktivní, společenští a velice upřímní, někdy do té míry,
že jejich přímost zraňuje druhé, aniž by si toho byli
vědomi. K jejich povahové výbavě nepatří kousavá
satira nebo zlomyslnost, ale z jejich představy o
spravedlnosti vyplývá, že si lidé zaslouží znát pravdu.
Jsou to lidé okamžitých reakcí, kteří často jednají z
náhlého popudu, aniž by stihli domyslet následky
svého chování. Dovedou být v okamžiku popuzení a
vybuchnout, ale stejně rychle na vše zapomenou a ani
v nejmenším netuší, že někomu zanechali šrám na jeho
nitru. Oni to přece tak zle nemysleli!
Kdo je pozná blíže a zvykne si na ně, zažije nejen
hodně legrace, ale najde v nich spolehlivé přátele,
kteří sice někdy dost mluví, ale zpravidla se jim dá
věřit.

Tito lidé nesnášejí pocit jakéhokoli omezování. Jsou
schopní hodně pracovat, ale nesmí mít dojem, že to je
nevyhnutelná povinnost a že je nad nimi dozor.
Jsou rádi v roli hostitelů a jako takoví, často
přehánějí své možnosti, na čemž má vinu jejich
bezstarostnost v okamžiku, kdy se dobře baví. Stejně
bezprostředně jednají, potřebuje-li někdo pomoc.
Udělají hned, co je zapotřebí a neuvažují, jestli se
dožijí oplátky nebo alespoň vděčnosti. Sami pro sebe
mnoho prostředků nepotřebují, protože nevyhazují
peníze na okázalou reprezentaci, ale systematičtí
střádalové to v žádném případě nejsou.
Dovedou brát život z jeho lepší stránky a dovedou
inspirovat i své bližní k veselejšímu pohledu na svět.
Tím vším se jeví svému okolí jako trochu povrchní, ale
mají v sobě filozofického ducha, který jim dává
nadhled nad malicherností a pomáhá jim i smířlivost a
dobrota. Tento svůj "image" si kazí svým
nekompromisním bojem za spravedlnost, kdy se
neubrání prudším projevům. Jejich okolí většinou
přehlédne, že jen zřídka bojují sami za sebe.
Svou hrdost hájí i za cenu materiálních ztrát. Neradi
dlouze vysvětlují, neradi se pokořují, takže jejich boj
se zúží na prásknutí dveřmi a svá práva oželí.

Známé osobnosti narozené ve znamení Střelce
Rudolf Hrušínský, Miloš Forman, Hana Hegerová,
Ladislav Smoljak, Josef Abrhám, Kim Basingerová,
Ludwig van Beethoven, Walt Disney, Jane Fondová,
Winston Churchill, Radek John, Edith Piaf, Brad Pitt,
Frank Sinatra, Marie Stuartovna, Steven Spielberg,
Tina Turnerová, Mark Twain
( http://znameni-zverokruhu.najdise.cz/strelec-znameni)

Koho jsme přivítali?
Horáková Anna
Bartoníček Miloslav
Skramužská Marie

S kým jsme se rozloučili.
Hanáková Marie
Hnyková Olga
Ramešová Františka

Narozeniny
V měsíci prosinec slaví:
Pešková Mária
Šárová Marie
Ryantová Marie

Akce za měsíc PROSINEC

3.12.2013 Mikulášská nadílka
V tento den se naši klienti, děti z Mateřské školy
Slunečnice a klienti z Domova v Oberlandu sešli na
Mikulášské nadílce v našem Domově. Všichni si z této
nadílky odnesli malé překvapení.

4.12.2013 Kytlice „Vánočení“
Nastal čas mikulášských zábav a náš Domov byl pozván
na soutěž o nejkrásnějšího Vánočního kapra spojenou
s mikulášskou zábavou s živou kapelou Donaha. Samo o
sobě už tato kapela signalizovala, že to bude prima.
Vyjeli jsme hned po obědě. Po dojezdu do Kytlice
jsme byli přivítáni a usazeni ke stolům se spoustou
obložených mís. „To bylo překvapení“! Zákusky,
jednohubky, chlebíčky, limonády, káva atp. Bylo to
fajn. Pobavil se s námi také Mikuláš, ale hlavně se od
nás nemohl odtrhnout čert, chtěl, aby se mu přihlásil
někdo zlobivý. Zkrátka organizace skvělá, všichni byli
vstřícní, ohleduplní a hlavně veselí. Před závěrem bylo
vyhodnocení soutěže. Soutěže jsme se zúčastnili
společně s dalšími 7 družstvy. Soupeři byli velmi
kvalitní, ale i přesto jsme získali 1 místo. Vítězství
nám zajistilo hlavní cenu, která obsahovala šampaňské,
balíčky, betlém a v neposlední řadě jsme získali
diplom, který si vystavíme, a bude nám připomínat
celou akci. Po skončení celého programu jsme se
oblékli a vydali se na cestu zpět domů. Všem se den
moc líbil.

4.12.2013 Vystoupení SpZŠ Rumburk
Předvánoční atmosféru nám přijeli tancem a zpěvem
zpříjemnit žáci ze Speciální základní školy Rumburk.
Klientům předali vlastnoručně vyrobená přáníčka.

13.12.2013 Výstava Betlémů ve Filipově u
pana Podzimka

13.12.2013 „Vánoční čtení“ MŠ Slunečnice
Předčítání o vánočních zvycích a tradicích.

16.12.2013 „Návštěva Domova v Oberlandu“
Naši klienti byli pozváni na muziku z Erszgebirge.
Hrála nám majitelka hotelu v Krušných horách na
harmoniku klasické vánoční německé koledy.

17.12.2013 „Návštěva Domova v Oberlandu“
- Vánočení
Klienti si poslechli slavnostní vánoční koncert.

17.12.2013 „Vánoční besídka MŠ Slunečnice“
Děti z MŠ Slunečnice vystoupili a zazpívali našim
klientům vánoční písně. Všichni byli velice nadšeni.

20.12.2013 „Vánočení“ na kulturním sále
Tento den byl velmi slavnostní, neboť se zpívali české
vánoční koledy. Jedlo se vlastnoručně upečené
cukroví, pilo se svařené víno a nálada byla velmi
slavnostní.

31.12.2013 „Silvestrovské veselí“
V tento den jsme se rozloučili se starým rokem 2013.
Jedlo se, pilo se, bylo veselo, tancovalo se a zpívalo
se. Program byl velice pestrý.

Zábava
1.Přesmyčky – zvířata
JERKATĚŠ ____________________
CHORK

____________________

AKANULD

____________________

PAČŠKE ____________________
OSOŽRECNO

____________________

BNTAŽA

____________________

VCOE

____________________

ASREP

____________________

PRKA

____________________

BARZE

____________________

2.Seřaďte následující číslice vzestupně
a)472

____________________

b)84359

____________________

c)617290

____________________

d)5378146 ____________________

e)37816592 ____________________
f)683419527

____________________

3.Slova ve skupině začínají vždy stejnými
písmeny. Doplňte je:
a) – abice, - ám, - ach

_______

b) – ečenec, - openec, - rhnout

_______

c) – lenka, - minko, - čuda

_______

d) – vora, - bradlí, - hada

_______

e) – raz, - ěšenec, - dobí

_______

(http://diskuse.dama.cz/diskuse.php?d=11124&f=224)

