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ARTE WORKSHOP  

03. 08. 2020 – 05. 08. 2020  

 
Cieľom workshopu je podporovanie kreativity 
PSS, posilňovanie jemnej motoriky a terapia 
farbami.  

 



DOBRODRUŽNÝ WORKSHOP VO VLAKU 
04.08.2020, 06.08.2020, 07.08.2020 

 

Cieľ workshopu: naučiť sa hospodáriť s peniazmi 
(nácvik samostatnosti), vedieť si kúpiť lístok 
a správne vystúpiť (nácvik orientácie) 

 



ZMRZLINOVÝ WORKSHOP 

 07. 07. 2020 , 10. 07. 2020 

Cieľ workshopu: zapojenie PSS do využívania verejných služieb, posilnenie hrubej 

a jemnej motoriky, podpora pracovnej činnosti a podpora budovania pozitívnych 

vzťahov trávením spoločného času mimo priestorov DSS. Aktivity workshopu boli 

rozdelené do 3 dní.  

 



 

 

WORKSHOP PRE NENÁROČNÝCH ŠPORTOVCOV  

11. 08. – 13. 08. 2020 

 
Cieľ workshopu: podpora pohybových schopností PSS, posilnenie hrubej 

motoriky, budovanie sociálnych vzťahov medzi PSS  

 

 

 



 

WORKSHOP „PRÁCE NA ZÁHRADE“ 

17-26.8.2020 

 
Cieľ workshopu: posilňovanie pracovných zručností, vybudovanie funkčného záhonu, 

skrášlenie prostredia DSS 

 



 

CYKLISTICKÝ WORKSHOP  

25. 08. 2020, 27. 08. 2020, 28. 08. 2020 

 

Cieľ workshopu: rekreačné spoznávanie turistických miest v Turci, precvičovanie 

hrubej motoriky a  koordinácie tela. 

 

 



 

 

 

Prevádzka Priekopa – DSS ambulantný pobyt 

 

     august 2020 



 
13.08.2020 Opekačka na záhrade 

 
Keďže je leto - čas prázdnin a oddychu, rozhodli sme sa, že si aj my spríjemníme tento 

čas opekačkou na záhrade. Počasie nám prialo, v našom záhradnom krbe v altánku sa 

dobre opekalo a celková atmosféra bola veľmi príjemná. 

 



20.8.2020 Literárny klub 
 

Dňa 20. 08. 2020 sme si  zorganizovali „Literárny klub“. Klienti si  doniesli 

svoje obľúbené čítanie. Popri tom sme popíjali ovocný čaj. Čítali sme si rôzne 

úryvky z knižiek a časopisov.  



 

 

24.8.2020 Tvorivý ateliér 

  

 
Dňa 24. 08. 2020 si klienti z prevádzky Priekopa urobili „Tvorivý ateliér“ na záhrade 

v altánku. Vytiahli sme plátna na maľovanie, štetce, akrylové farby a pustili sme sa do 

tvorenia. 

 



25.8.2020 Turistická vychádzka k jazierku do Košút. 
 

Počas letnej školy sme sa rozhodli aj pre turistickú vychádzku. Prešli sme sa 

k jazierku do Košút, kde sme mohli vidieť krásne vyrezávané sochy a iné 

krásy prírody. 



 

31.08.2020 Športové hry 
 

Dňa 31. 08. 2020 sme mali v Priekope „Športové hry“. Zašportovali sme si  

v interiéri nášho zariadenia.  



 

 

 

Prevádzka ŠZ Sučany 

     august 2020 

 



 

Učíme sa bicyklovať a jazdiť na kolobežke 

 
 V jedno nedeľné dopoludnie sa 5 PSS učilo bicyklovať a jazdiť na kolobežke. PSS 

mali  z bicyklovania a jazdy na kolobežke zo začiatku strach. Neskôr sa im to zapáčilo.  

 



 
PRÁCA V ZÁHRADE, MINIZÁHRADKE 

 

Utorok 11.8.2020 sme si spríjemnili prácou v záhrade. Zapojili sa všetky naše PSS. 

Okopávali, pleli burinu. na sklonku tropického dňa sme spoločnými silami pretrhali 

burinu, vyzbierali kamienky a osviežili vodou našu peknú minizáhradku, ktorú si 

v budúcnosti plánujeme rozširovať. 



 

Volejbal, basketbal 
 

V nedeľu 30.8. sme strávili dopoludnie na ihrisku. Po rozcvičke si 6 PSS precvičilo 

základy loptových hier. Prihrávky jednoduché, volejbalové, hádzanie lopty na 

basketbalový kôš. Všetky PSS boli aktívne,  niektoré  si precvičili aj skákanie na 

švihadle. Športová aktivita sa im páčila. 

 



 
 
 
 
 

Prevádzka DSS Martin 
      

 
 

august 2020 
 
 



 

Výtvarný workshop  
 

Aktivity v mesiaci august sa niesli v tematických 
workshopoch 



Spoločenské hry 

Súťaž v spoločenských hrách (Bingo, Mikádo, 

Človeče nehnevaj sa, Kartové hry a Domino) 

 



Záhradné aktivity 

 



Ruské kolky – svojpomocná inštalácia v záhrade  

                    

 



Oslava  „40“ tky 

Najkrajšie oslavy sú vždy v záhrade. Našej 
oslávenkyni blahoželáme.  


