
Návšteva v Domove seniorov Hronov 

 

V utorok 12. októbra 2021 boli žiaci našej základnej školy v domove Hronov. 

„Milí ujovia, milé tety, vážené tety opatrovateľky, milá pani riaditeľka!“  tak sa 

prihovoril prítomným Tadeáš Klima. „Prišli sme vás pozdraviť pri príležitosti 

mesiaca úcty k starším. Viete, že k vám radi chodíme nielen v októbri, ale aj 

v inom termíne. Stala sa ale taká vec, že epidémia korony nám zatvorila aj školy 

a nedovolila nám navštíviť vás.“  Skupinka žiakov nastúpila pred asi 40  

divákov. Niektorí boli prítomní len telom, ale väčšina z nich ožila pri pohľade 

na šikovné deti a niektorým sa objavili v očiach aj slzičky. „My  na vás myslíme 

stále, “pokračoval moderátor Tadeáško .„ Dnes sme prišli na malú chvíľku 

k vám, aby sme vám poďakovali za váš život  a aby sme vás možno aj trochu 

potešili. Pripravili sme si pre vás krátky program.“ 

A potom Johanka Chromeková, Janka Hiadlovská, Natálka Kurjanová, Tomáško 

Sanitra a Paťka Spustová recitovali, Paľko Uhrík a Oliver Kasza hrali  na 

gitarách. Tomáško Sanitra zaujal skupinku svojimi kúzlami s kartami, Terezka 

Privrelová a Renko Balko spoločenskými hrami. Deti priniesli svoje darčeky, 

ktoré vyrobili v škole. Potom pri hudbe skupiny Kollárovci spolu maľovali 

záložky a rozprávali sa. Toto stretnutie  dvoch rôznych generácií je vždy 

obohacujúce pre obidve strany.   Ujom a tetám v domove prinesie  pookriatie 

a radosť a deťom dá do ich srdiečok existenciu reality, v ktorej je staroba, 

choroba a často i pocit osamelosti. Prvé stretnutie dieťaťa s takouto 

skutočnosťou je často prekvapivé, ale naše deti sú veľmi citlivé a rozumné. Tak 

to bolo aj dnes. V Domove boli veľmi radi. Deťom darovali sladkosti a košíček 

prekvapenia s nápisom Ďakujeme. Aj my ďakujeme. Za to, že vás – starkí, 

starké, dedkovia a babičky, tety a ujovia máme. Ďakujeme a už teraz sa tešíme 

na návštevu pred Vianocami.   

 


