
Plán činnosti rok 2013 

obdobie  I. polroka 

Január  

Novoročné posedenie seniorov 

Lúčnica – videoprodukcia  v klube 

Prechádzka do Panónského hája 

Ručné práce – ukážka prác seniorov, koníček záľuby  

Február 

Lekárnička starých mám - jarná prevencia pred nachladnutím rozprávanie s magistrou 

Kúpanie – termálne kúpalisko Veľký Meder (spoločný odchod autobusom) 

Zumba Golg 55+ - návšteva lektorky, ukážky cvičenia 

Prechádzka po obci 

Marec 

MDŽ – posedenie 

Veľkonočné tvorenie – tvorivé dielne  

Mesiac knihy – debaty o knihách  

Relax v centre – zdravotné masáže,  vplyv na organizmus, prednáška lektorky 

Apríl 

Veľká Noc – spomienky na zvyky a jedlo v detstve  

Jarné tvorivé dielne  - prútený košík  

Debaty  – posedenie pri kávičke, debaty o všetkom čo nás zaujíma  

Máj 

Kúpanie – termálne kúpalisko Veľký Meder (spoločný odchod autobusom) 

Deň matiek – živá knižnica „Matky a ich osudy“ , kultúrny program 

Prechádzka po okolí 

Divadelné predstavenie „ Hra o láske „ v RND (spoločný odchod autobusom) 

 

 

 

 



Jún 

Človeče nehnevaj sa  - spoločenské hry  

Prechádzky po obci 

Návšteva hradu Schloss Hof (AU) (spoločný odchod autobusom) 

Jubilanti – posedenie s jubilujúcimi seniormi navštevujúcich centrum  

 

obdobie  II. polroka 

Júl 

Návšteva hradu Červený kameň (spoločný odchod autobusom) 

Letné prechádzky po okolí  

Kúpanie – termálne kúpalisko Dunajská Streda (spoločný odchod autobusom) 

Letné prechádzky po okolí  

Debaty  – posedenie pri kávičke, debaty o všetkom čo nás zaujíma  

August 

Prechádzky po okolí  

Debaty  – posedenie pri kávičke, debaty o všetkom čo nás zaujíma  

Prechádzky po okolí  

Debaty  – posedenie pri kávičke, debaty o všetkom čo nás zaujíma  

September 

Prázdninové spomienky - rozprávanie o navštívených miestach počas letnej dovolenky  

Milionár a dámy v šachu – spoločenské hry 

Pri pesničke  - posedenie pri obľúbenej muzike 

Marianka – návšteva pútnického miesta  - výlet (spoločný odchod autobusom) 

Tvorivé práce -  výroba papierovej tašky 

Október  

Sinfónia – rozprávanie o vážnej hudbe s ukážkami v rámci BHS 

Na prahu jesene – prichádzajúca jeseň – počasie, zvyky, stravovanie 

Mesiac úcty k starším  - posedenie s kultúrnym programom 

Debaty  – posedenie pri kávičke, debaty o všetkom čo nás zaujíma  

 



November 

Fizioterapia - prednáška lektorky  o prevencii a správnom držaní tela, cvičení v seniorskom veku 

Sociálne okienko – čo nové v dôchodkovom systéme 

Divadelné predstavenie „Šťastné konce “ v RND (spoločný odchod autobusom) 

Tvorivé dielne  - výroba kvetov  

December 

Debaty  – posedenie pri kávičke, debaty o všetkom čo nás zaujíma  

Tvorivé dielne – vianočná ikebana 

Vianočné posedenie – spoločné posedenie seniorov pri kapustnici 

Zmena programu je vyhradená vzhľadom na počasie, letné a prázdninové obdobie, účasti seniorov v centre. 

Neuskutočnený program sa pripraví v náhradnom termíne. 

Pripravila Bc. Ivana Poláčková, asistentka pri senioroch a správkyňa Denného centra 

Schválila Ing. Dana Michálková, referent  pre školstvo,  kultúru a šport  

 

 


