Jaro v Dětském domově
I letošní jaro v našem domově proběhlo trochu netradičně. Stále nás trápilo omezení ohledně pandemie
Covid 19 a školní vyučování v distanční formě, ale zvládli jsme to!
Během jara jsme pořádaly různé výlety do přírody, ať už pěšky, nebo na kole. Také každý den stále někteří z
nás vyráží na oblíbený 5 ti kilometrový běžecký okruh, kde získáváme fyzickou kondici a tělesnou otužilost.
Už se těšíme na slíbený výlet za uběhnuté kilometry. Vybrali jsme si Jumppark v Brně a návštěvu filmových
představení brněnských kin. Výlety se uskuteční po návratu z prázdnin během září. Věříme, že se opakovaně
nevrátí staré covidové časy!
Od 1. června do 30. září probíhá protiradonová rekonstrukce v naší dolní skupině, kde byla zjištěna jeho vyšší
koncentrace a bylo třeba zajistit naše zdraví a bezpečnost. Tato realizace je plně v kompetenci Kraje
Vysočina. My jsme se potýkaly s problémem jak se účelně sestěhovat a sestěhovat všechny věci , ale zadařilo
se. Obýváme společně jeden dům, jednu skupinu a je nám všem dobře, jsou to naše zcela nové zážitky, které
už se asi nikdy nezopakují……večerní četba, povídání….
Letošní Sportovní den bohužel díky pandemii a naší rekonstrukci opět uspořádáme pouze v omezeném
rozsahu pouze pro nás a děti našich zaměstnanců, ale doufáme, že příští rok se budeme na naší zahradě
oslavě Dne dětí těšit s vámi se všemi jako vždy společně, pořádně vesele a radostně jak se patří.
V současné době jsme se po rozvolnění vrátily zpět do školních lavic a nastal běžný provoz domova.
Opět za děvčaty začala přicházet paní Lidmilová, která nás učí základům šití na šicích strojích, šijeme si
polštářky, zástěrky, tašky a kosmetické taštičky. Ožil i hudební klub s paní Suchardovou a po dlouhé době
jsme si opět zanotovaly známé písničky při klavíru a oživily rytmus. Také pan David mezi nás zavítal a již
v době distanční výuky s námi procvičoval záludnosti anglického jazyka.
Nezanedbávaly jsme ani naši zahradu, připravily jsme si nové záhony, vysázely hortenzie, vinnou révu,
připravily plochu pro skládací venkovní bazén a v neposlední řadě po vydatných květnových deštích se
postupně zbavujeme plevele, který vytrvale roste. Okopáváme a plejeme a těší nás čisté záhonky a keře plné
prozatím nezralých plodů.
Věnovaly jsme se i vyrábění, abychom potěšily naše seniory v DPS Hrotovice a Diakonie Myslibořice. Naše
tématické výrobky ke Dni matek, krásná srdíčka s kytičkami z přírodních materiálů z našich dílniček určitě
všechny potěšila.
Nyní se již všichni těší na blížící se a vytoužené prázdniny, které opět strávíme díky nadacím, zdravotním
pojišťovnám a sponzorům různorodě a s bohatým programem. Nejdříve mladší děti odjedou do ozdravovny a
starší na tábory. Poté pojedeme na společný pobyt do rodinného penzionu manželů Čejkových do Kobylí a na
závěr prázdnin budeme podnikat výlety v rámci projektu Cestománie. Během prázdnin strávíme i nějakou
dob u svých rodin a některé starší děti taky na různých brigádách, někteří z nás díky spolupráci v Albertu.
Děkujeme všem našim učitelům základních i středních škol, vychovatelkám a provozním zaměstnancům
domova za jejich nekonečnou trpělivost a snahu pomoci nám po celou dobu distanční výuky. Všichni nám
byli i velkou psychickou oporou. Víme, že to nebylo ani trochu jednoduché. Nám taky chyběli spolužáci a
kamarádi.
Přejeme všem krásné prázdniny, příjemně strávenou dovolenou
sluníčkem.
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Vaše domovské děti

